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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรือง ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2544
โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมอาคาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัตทิ มีี บทบัญญัตบิ างประการเกียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตรา
ข้อบัญญัตขิ นไว้
ึ ดังต่อไปนี
ข้อ 1

ข้อบัญญัตนิ เรี
ี ยกว่า “ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544”

ข้อ 2

ข้อบัญญัตนิ ให้
ี ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

ข้อ 3

ให้ยกเลิก
(1) ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522
(2) ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือง อาคารจอดรถยนต์ พ.ศ. 2521
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสังอืนใดในส่วนทีได้บญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในข้อบัญญัตนิ ี
หรือซึงขัดแย้งกับข้อบัญญัตนิ ให้
ี ใช้ขอ้ บัญญัตนิ แทน
ี
ข้อ 4 ให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี และมีอํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
หรือคําสังเพือปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามข้อบัญญัตนิ ี
หมวด 1
วิ เคราะห์ศพั ท์
ข้อ 5

ในข้อบัญญัตนิ ี
(1) “กรวด” หมายความว่า ก้อนหินทีเกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร
(2) “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึนใหม่ทงหมด
ั
ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างขึนแทนของเดิมหรือไม่
(3) “การระบายนํ าทิง” หมายความว่า การปล่อยนํ าทิงลงสู่หรือไหลไปสู่แหล่งรองรับนํ าทิงหรือแหล่ง

ระบายนํา
(4) “เขตทาง” หมายความว่า ความกว้างรวมของทางระหว่างแนวทีดินทังสองด้าน ซึงรวมความกว้างของ
ผิวจราจร ทางเท้า ทีว่างสําหรับปลูกต้นไม้ คูนํา และอืนๆ เข้าด้วย
(5) “คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นทีสําหรับเก็บสินค้าหรือ
สิงของ เพือประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม หรือเพือประโยชน์ในการประกอบกิจการเก็บขนถ่ายสินค้า ทังนี ไม่รวมถึง
อาคารเก็บของ
(6) “ความกว้างของบันได” หมายความว่า ระยะทีวัดตามความยาวของลูกนอนบันได
(7) “ความสูงของอาคาร” หมายความว่า ส่วนสูงของอาคารวัดตามแนวดิงจากระดับถนนขึนไปถึงส่วน
ของอาคารทีสูงทีสุด
(8) “คอนกรีต” หมายความว่า วัสดุทีประกอบขึนด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ มวลผสมละเอียด เช่น
ทราย เป็ นต้น มวลผสมหยาบ เช่น หิน หรือกรวด เป็ นต้น และนํ า ทังนี ให้หมายความรวมถึง คอนกรีตกําลังปกติ คอนกรีต
กฎหมายอาคาร
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

กําลังสูง และคอนกรีตกําลังสูงพิเศษ
(9) “คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายความว่า คอนกรีตทีมีเหล็กเสริมฝั งภายในให้ทาํ หน้าทีรับแรงได้มากขึน
(10) “คอนกรีตอัดแรง” หมายความว่า คอนกรีตทีมีเหล็กเสริมอัดแรงฝั งภายในทีทําให้เกิดหน่ วยแรงทีมี
ปริมาณพอจะลบล้างหน่วยแรงอันเกิดจากนําหนักบรรทุก
(11) “โครงสร้างหลัก” หมายความว่า ส่วนประกอบของอาคารทีเป็ นเสา คาน ตง พืน หรือโครงเหล็กทีมี
ช่วงพาดตังแต่ 15 เมตร ขึนไป ซึงโดยสภาพถือได้ว่ามีความสําคัญต่อความมันคงของอาคารนัน
(12) “จุดสุดเชิงลาด” หมายความว่า จุดเริมต้นหรือจุดสุดท้ายทีมีความเอียงลาดน้อยกว่า 2 ใน 100
(13) “ช่วงบันได” หมายความว่า ระยะตังบันไดซึงมีขนต่
ั อเนืองกันโดยตลอด
(14) “ชันใต้ดนิ ” หมายความว่า พืนของอาคารชันทีอยู่ตํากว่าระดับดินมากกว่า 1.20 เมตร
(15) “เชิงลาดสะพาน” หมายความว่า สะพานหรือทางสาธารณะเปลียนระดับหรือทางเดินรถเฉพาะที
เชือมกับสะพานหรือทางเปลียนระดับทีมีสว่ นลาดชันตอนหนึงตอนใดตังแต่ 2 ใน 100 ขึนไป
(16) “ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลียนส่วนต่างๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม
(17) “ฐานราก” หมายความว่า ส่วนของอาคารทีใช้ถ่ายนําหนักอาคารลงสูด่ นิ
(18) “ดัดแปลง” หมายความว่ า เปลียนแปลงต่ อเติม เพิม ลด หรือ ขยาย ซึงลัก ษณะขอบเขต แบบ
รูปทรง สัดส่วน นําหนัก เนือทีของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึงได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผดิ ไปจากเดิม และ
มิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงทีกําหนดในกฎกระทรวง
(19) “ดาดฟ้ า” หมายความว่า พืนทีส่วนบนสุดของอาคารทีไม่มหี ลังคาปกคลุม และบุคคลขึนไปใช้สอย
(20) “ดิน” หมายความว่า วัสดุธรรมชาติทประกอบเป็
ี
นเปลือกโลก เช่น หิน กรวด ทราย ดินเหนียว เป็ น
ต้น
(21) “ตลาด” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นตลาดตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
(22) “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารทีก่อสร้างติดต่อกันเป็ นแถวตังแต่สองคูหาขึนไป มีผนังร่วมแบ่ง
อาคารเป็ นคูหา และประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็ นส่วนใหญ่
(23) “ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ทางสาธารณะทียวดยานผ่านได้
(24) “ทราย” หมายความว่า ก้อนหินเม็ดเล็กละเอียดทีมีขนาดโตไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
(25) “ทาง” หมายความว่า ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกไม่ว่าในระดับพืนดิน ใต้ดนิ หรือ
เหนือพืนดิน แต่ไม่รวมถึงทางรถไฟ
(26) “ทางเข้าออกของรถ” หมายความว่า ทางทีใช้สาํ หรับเข้าออกหรือออกหรือเข้าจากทีจอดรถถึงปาก
ทางเข้าออกของรถ หรือปากทางออกของรถหรือปากทางเข้าของรถ
(27) “ทางนําสาธารณะ” หมายความว่า ทางนําทีประชาชนมีสทิ ธิใช้เป็ นทางคมนาคมได้
(28) “ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า บริเวณทีทางทีอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่างระดับกันตังแต่สอง
สายทีมีเขตทางกว้างตังแต่ 6 เมตรขึนไป และยาวต่อเนืองไม่น้อยกว่า 200 เมตร มาบรรจบหรือตัดกันทีบริเวณระดับเดียวกัน
(29) “ทางระบายนํ าสาธารณะ” หมายความว่า ช่องนํ าไหลตามทางสาธารณะและถนนสาธารณะ ซึง
กําหนดไว้ให้ระบายออกจากอาคารได้
(30) “ทางส่วนบุคคล” หมายความว่า ทีดินของเอกชนซึงประชาชนใช้เป็ นทางคมนาคมได้ และมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี
(1) เป็ นทางคมนาคมทีมีความยาวไม่เกิน 500 เมตร
(2) เป็ นทางคมนาคมทีเจ้าของกรรมสิทธิหวงห้ามกรรมสิทธิไว้ไม่ว่าจะโดยการปิ ดป้ ายประกาศ
หรือการเรียกหรือรับค่าตอบแทนสําหรับการใช้เป็ นทางคมนาคม หรือการทําสัญญากับผูใ้ ช้ แต่ไม่รวมถึงการทําสัญญายินยอม
ให้กรุงเทพมหานครเข้าปรับปรุงใช้สอย
กฎหมายอาคาร
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(31) “ทางสาธารณะ” หมายความว่า ทีดินทีประชาชนมีสทิ ธิใช้เป็ นทางคมนาคมได้ทไม่
ี ใช่ทางส่วนบุคคล
(32) “ทีกลับรถ” หมายความว่า พืนทีหรือสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นทีกลับรถเพือสะดวกในการจอดหรือเข้า
ออกของรถ
(33) “ทีจอดรถ” หมายความว่า พืนทีหรือสิงทีสร้างขึนมาเพือใช้เป็ นทีจอดรถสําหรับอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ทังนีให้หมายความรวมถึงพืนทีหรือสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นทีจอดรถ เพือให้เช่าจอดหรือเก็บฝากรถ
(34) “ทีพักมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานทีทีใช้สําหรับเก็บกักมูลฝอยเพือรอการย้ายไปที
พักรวมมูลฝอย
(35) “ทีพักรวมมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานทีทีใช้สาํ หรับเก็บกักมูลฝอยเพือรอการขนย้าย
ไปกําจัด
(36) “ทีว่าง” หมายความว่า พืนทีอันปราศจากหลังคาหรือสิงก่อสร้างปกคลุม ซึงพืนทีดังกล่าวอาจจะจัด
ให้เป็ นบ่อนํา สระว่ายนํา บ่อพักนําเสีย ทีพักรวมมูลฝอยหรือทีจอดรถ ทีอยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้ความหมายรวมถึงพืนที
ของสิงก่อสร้างหรืออาคารทีสูงจากระดับพืนดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มหี ลังคาหรือสิงก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนัน
(37) “ทีสาธารณะ” หมายความว่า ทีซึงเปิ ดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็ นทางสัญจรได้ ทังนี
ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
(38) “แท่นกลับรถ” หมายความว่า อุปกรณ์ หรือเครืองจักรกลทีใช้สําหรับ ติดตังภายในอาคารหรือ
ภายนอกอาคารเพือช่วยในการหมุนหรือกลับรถ
(39) “นายช่าง” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครทีผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตังให้เป็ น
นายช่าง
(40) “นายตรวจ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครทีผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตังให้
เป็ นนายตรวจ
(41) “นํ าทิง” หมายความว่ า นํ าจากอาคารทีผ่ า นระบบบํ า บัด นํ าเสีย แล้ว จนมีคุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานทีกําหนด หรือมีคุณภาพทีเหมาะสมจะระบายลงแหล่งรองรับนําทิงได้
(42) “นําเสีย” หมายความว่า ของเหลวทีผ่านการใช้แล้วทุกชนิดทังทีมีกากหรือไม่มกี าก
(43) “นําหนักบรรทุกคงที” หมายความว่า นําหนักของส่วนต่างๆ ของอาคาร ทังนีให้รวมถึงนําหนักของ
วัตถุต่างๆ ทีมิใช่โครงสร้างของอาคารแต่ก่อสร้างหรือติดตังอยู่บนส่วนต่างๆ ของอาคารตลอดไป
(44) “แนวถนน” หมายความว่า เขตถนนและทางเดินทีกําหนดไว้ให้เป็ นทางสาธารณะ
(45) “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า ส่วนทีเปิ ดได้ของทางระบายนําทีกําหนดไว้เพือดักไขมัน
(46) “บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวทีใช้เป็ นทีอยู่อาศัย ซึงมีทว่ี างด้านหน้าและด้านหลัง
ระหว่างรัวหรือแนวเขตทีดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา
(47) “บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารทีใช้เป็ นทีอยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนังร่วมแบ่ง
อาคารเป็ นบ้าน มีทว่ี างระหว่างรัวหรือแนวเขตทีดินกับอาคารด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออก
ของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็ นสัดส่วน
(48) “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพือประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย ใช้
หรือเปลียนการใช้อาคารโดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสําคัญขนาดเครืองหมายวัสดุและการใช้สอยต่างๆ ของอาคารอย่าง
ชัดเจนพอทีจะใช้ในการดําเนินการได้
(49) “ปั นจัน” หมายความว่า เครืองยกทีประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น เสา และรอก เป็ นต้น ไม่ว่าจะมี
คานยืนหรือไม่ม ี สําหรับยกของหนัก
(50) “ปากทางเข้า ออกของรถ” หมายความว่ า ส่ ว นของทางสํา หรับ รถเข้า ออกทีเชือมกับ เขตทาง
สาธารณะ
(51) “ปากทางออกของรถ” หมายความว่า ส่วนของทางสําหรับรถออกทีเชือมกับเขตทางสาธารณะ
กฎหมายอาคาร
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(52) “ปากทางเข้าของรถ” หมายความว่า ส่วนของทางสําหรับรถเข้าทีเชือมกับเขตทางสาธารณะ
(53) “แปลน” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนราบของอาคาร
(54) “ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตังซึงกันด้านนอกหรือระหว่างหน่ วยของอาคารให้เป็ น
หลังหรือหน่วยแยกจากกัน
(55) “ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังทึบทีทําด้วยวัสดุทนไฟทีมีคุณสมบัตใิ นการป้ องกันไฟได้ดไี ม่น้อย
กว่าผนังทีก่อด้วยอิฐธรรมดา ฉาบปูน 2 ด้าน หนาไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ถ้าเป็ นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนาไม่น้อย
กว่า 12 เซนติเมตร และไม่มชี ่องทีให้ไฟหรือควันผ่านได้
(56) “ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึงรับผิดชอบในการอํานวยการหรือ ควบคุม ดูแลการก่ อ สร้า ง
ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคาร
(57) “ผูด้ ําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารซึงกระทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ
ถอน หรือเคลือนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซ้ งตกลงรั
ึ
บกระทําการดังกล่าวไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม และผูร้ บั จ้างช่วง
(58) “ผูอ้ อกแบบ” หมายความว่า ผูร้ บั ผิดชอบในการคํานวณ เขียนแบบ และกําหนดรายการ เพือใช้ใน
การก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคาร
(59) “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนทีแสดงลักษณะทีตัง และขอบเขตทีดินและอาคารทีก่อสร้าง
ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย ใช้หรือเปลียนการใช้ รวมทังแสดงลักษณะและขอบเขตของทีสาธารณะและอาคารในบริเวณทีดิน
ทีติดต่อโดยสังเขปด้วย
(60) “ฝา” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตังซึงกันแบ่งพืนทีภายในอาคารให้เป็ นห้องๆ
(61) “พืน” หมายความว่า พืนของอาคารทีบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตง
ทีรับพืนหรือภายในพืนนัน หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทังเฉลียงหรือระเบียงด้วย
(62) “พืนทีอาคาร” หมายความว่า พืนทีของพืนของอาคารทุกชันทีบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายใน
ขอบเขตด้านนอกของคาน หรือภายในพืนนัน หรือภายในขอบเขตด้านนอกของผนังของอาคาร และหมายความรวมถึงเฉลียง
หรือระเบียงด้วย
(63) “ภัตตาคาร” หมายความว่ า อาคารหรือ ส่ว นหนึ งส่ว นใดของอาคารทีใช้เ ป็ น ทีขายอาหารหรือ
เครืองดืม โดยมีพนที
ื ไว้บริการภายในหรือภายนอกอาคาร
(64) “มาตรา” หมายความว่า มาตราตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิมเติม
(65) “มูลฝอย” หมายความว่า มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(66) “ระบบท่อยืน” หมายความว่า ท่อส่งนําและอุปกรณ์ทใช้
ี สาํ หรับการดับเพลิง
(67) “ระบบบําบัดนํ าเสีย” หมายความว่า กระบวนการทําหรือปรับปรุงนํ าเสียให้มคี ุณภาพเป็ นนํ าทิง
รวมทังการทําให้นําทิงพ้นไปจากอาคาร
(68) “ระบบประปา” หมายความว่า ระบบการจ่ายนําเพือใช้และดืม
(69) “รายการคํานวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธกี ารคํานวณกําลังของวัสดุ การรับนําหนัก และ
กําลังต้านทานของส่วนต่างๆ ของอาคาร
(70) “รายการคํานวณประกอบ” หมายความว่า รายการแสดงวิธกี ารคํานวณทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
(71) “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชีแจงรายละเอียดเกียวกับคุณภาพ และชนิด
ของวัสดุตลอดจนวิธกี ารปฏิบตั ิ หรือวิธีการสําหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย ใช้หรือเปลียนการใช้อาคาร
เพือให้เป็ นไปตามแบบแปลน
(72) “รือถอน” หมายความว่า รือส่วนอันเป็ นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือส่วนอืน
ของโครงสร้างตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
กฎหมายอาคาร
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“รูปด้าน” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนตังภายนอกของอาคาร
“รูปตัด” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนตังภายในของอาคาร
“แรงกระแทก” หมายความว่า แรงกระทําอันเนืองมาจากวัตถุเคลือนมากระทบ
“แรงลม” หมายความว่า แรงลมทีกระทําต่อโครงสร้าง
“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นโรงงานตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน
(78) “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นสถานทีสําหรับฉายภาพยนตร์
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรืนเริงอืนใด และมีวตั ถุประสงค์เพือเปิ ดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนันเป็ นปกติธุระ
โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม
(79) “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นโรงแรมตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม
(80) “ลิฟต์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือเครืองจักรกลทีใช้สาํ หรับบรรทุกบุคคลหรือสิงของขึนลงระหว่าง
ชันต่างๆ ของอาคาร
(81) “ลิฟต์ดบั เพลิง” หมายความว่า ลิฟต์ทพนั
ี กงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใช้ขณะเกิดเพลิงไหม้
(82) “ลิฟต์ยกรถ” หมายความว่า ลิฟต์ทใช้
ี สาํ หรับยกรถเพือเคลือนย้ายไปสูช่ นต่
ั างๆ ของอาคาร
(83) “ลูกตัง” หมายความว่า ระยะตังของขันบันไดแต่ละขัน
(84) “ลูกนอน” หมายความว่า ระยะราบของขันบันไดแต่ละขัน
(85) “วัสดุถาวร” หมายความว่า วัสดุซงตามปกติ
ึ
ไม่แปลงสภาพได้ง่าย โดยนํา ไฟ หรือดินฟ้ าอากาศ
(86) “วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างทีไม่เป็ นเชือเพลิง
(87) “สถานบริการ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคาร ทีใช้เป็ นสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(88) “สถาบัน ทีเชือถือ ได้” หมายความว่ า ส่ ว นราชการ หรือ นิ ติบุ ค คล ทีมีว ัต ถุ ป ระสงค์ใ นการให้
คําปรึกษาแนะนําด้านวิศวกรรม ซึงมีวศิ วกรประเภทวุฒวิ ศิ วกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาแนะนํา
และลงลายมือชือรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม
(89) “ส่วนต่างๆ ของอาคาร” หมายความว่า ส่วนของอาคารทีจะต้องแสดงรายการคํานวณการรับนํ า
หนักและกําลังต้านทาน เช่น แผ่นพืน คาน เสา และรากฐาน เป็ นต้น
(90) “ส่วนลาด” หมายความว่า ส่วนระยะตังเทียบกับส่วนระยะยาวของฐานตามแนวราบ
(91) “สํานักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นทีทําการ
(92) “เสาเข็ม” หมายความว่า เสาทีตอกลงดินหรือหล่ออยู่ในดินเพือรับนําหนักบรรทุกของอาคาร ทังนี
ให้หมายความรวมถึงกําแพงคอนกรีตซึงมีรปู ร่างต่างๆ ทีหล่ออยู่ในดินเพือใช้รบั นําหนักบรรทุกของอาคารด้วย
(93) “หน่วยแรง” หมายความว่า แรงหารด้วยพืนทีหน้าตัดทีรับแรงนัน
(94) “หลังคา” หมายความว่า สิงปกคลุมส่วนบนของอาคารสําหรับป้ องกันแดดและฝน และให้หมาย
รวมถึงโครงสร้างหรือสิงใดซึงประกอบขึน เพือยึดเหนียวสิงปกคลุมนีให้มนคงแข็
ั
งแรง
(95) “ห้องแถว” หมายความว่า อาคารทีก่อสร้างต่อเนืองกันเป็ นแถวตังแต่สองคูหาขึนไป มีผนังร่วมแบ่ง
อาคารเป็ นคูหา และประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็ นส่วนใหญ่
(96) “ห้องโถง” หมายความว่า อาคารหรือส่วนของอาคารซึงจัดพืนทีไว้เป็ นสัดส่วนโดยเฉพาะทีสามารถ
ใช้เป็ นทีประชุม ชุมนุม จัดงานหรือแสดงกิจกรรมต่างๆ ได้ ทังนีไม่รวมพืนทีทีเป็ นทางเดินร่วมในอาคาร เช่น โถงหน้าลิฟต์ โถง
พักคอยบริเวณหน้าโต๊ะลงทะเบียน โถงรับแขก เป็ นต้น
(97) “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” หมายความว่า เหล็กทีผลิตออกมามีหน้าตัดเป็ นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ใน
งานโครงสร้าง
กฎหมายอาคาร
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(98) “เหล็กเสริม” หมายความว่า เหล็กทีใช้ฝังในเนือคอนกรีตเพือเสริมกําลังขึน
(99) “แหล่งรองรับนํ าทิง” หมายความว่า ท่อระบายนํ าสาธารณะ คู คลอง แม่นํา ทะเล และแหล่งนํ า

สาธารณะ
(100) “อาคารเก็บของ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นทีสําหรับเก็บสินค้า
หรือสิงของ เพือประโยชน์ของเจ้าของอาคารซึงมีปริมาตรทีใช้เก็บของไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตร ทังนี การวัดความสูงเพือ
คํานวณปริมาตร ให้วดั จากพืนชันนันถึงยอดผนังสูงสุด
(101) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารทีก่อสร้างขึนเพือใช้พนที
ื อาคารหรือส่วนใดของอาคาร
เป็ นทีอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพนที
ื อาคารรวมกันทุกชันในหลังเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร หรืออาคารทีมีความสูงตังแต่ 15 เมตรขึนไป และมีพนที
ื อาคารรวมกันทุกชันในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพืนดินทีก่อสร้างถึงพืนดาดฟ้ า สําหรับอาคารทรงจัวหรือปั นหยาให้วดั จากระดับ
พืนดินทีก่อสร้างถึงยอดผนังของชันสูงสุด
(102) “อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ” หมายความว่า อาคารทีก่อสร้างขึนเพือใช้พนที
ื อาคารหรือส่วนใดของ
อาคารเป็ นทีอยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพนที
ื อาคารรวมกันทุกชันในหลังเดียวกันตังแต่
10,000 ตารางเมตรขึนไป
(103) “อาคารจอดรถ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนของอาคารทีใช้สําหรับจอดรถตังแต่ 10 คันขึนไป
หรือมีพนที
ื จอดรถ ทางวิง และทีกลับรถในอาคาร ตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(104) “อาคารจอดรถซึงติดตังระบบเคลือนย้ายรถด้วยเครืองจักรกล” หมายความว่าสิงก่อสร้างหรือโครง
หรือเครืองจักรกลทีสร้างขึน หรือติดตังขึนเพือใช้เป็ นทีจอดรถหรือเก็บรถโดยใช้ระบบเครืองกลในการนํารถไปจอดรถหรือเก็บ
ทังนี ให้ร วมถึงแท่ น หรือ พืนหรือ โครงสร้า งทีทํา ขึนเพือใช้เ ป็ น ทีจอดรถคัน เดียวหรือ หลายคัน และไม่ ว่ า แท่น หรือ พืนหรือ
โครงสร้างดังกล่าวจะติดตังอยู่กบั ทีหรือสามารถเคลือนย้ายไปอยู่ในตําแหน่ งต่างๆ ได้หรือไม่กต็ าม และให้รวมถึงแท่นกลับรถ
ด้วย โดยจะติดตังอยู่ภายในอาคารจอดรถ หรือต่อเชือมกับอาคารจอดรถ หรือตังเป็ นอิสระอยู่นอกอาคารก็ได้
(105) “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(106) “อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารทีใช้เพือประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรม ทีใช้เครืองจักรทีมีกาํ ลังการผลิตเทียบไม่เกิน 5 แรงม้า
(107) “อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารทีต้องการมาตรฐานความมันคงแข็งแรงและความปลอดภัย
เป็ นพิเศษ เช่น อาคารดังต่อไปนี
ก. โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หรือศาสนสถาน
ข. อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส
ค. อาคารหรือสิงทีสร้างขึนสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาช่วงหนึงเกิน
10 เมตร หรือมีลกั ษณะโครงสร้างทีอาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้
ง. อาคารทีเก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายพิษ หรือรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
(108) “อาคารสรรพสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีมีพนที
ื สําหรับแสดง
หรือขายสินค้าต่างๆ และมีพนที
ื ตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป โดยมีการแบ่งส่วนของอาคารตามประเภทของสินค้าหรือตาม
เจ้าของพืนที ไม่ว่าการแบ่งส่วนนันจะทําในลักษณะของการกันเป็ นห้องหรือไม่กต็ าม โดยให้หมายความรวมถึงอาคารแสดง
สินค้าด้วย
(109) “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารทีใช้เพือประโยชน์ในการชุมนุ มได้โดยทัวไปเพือกิจกรรม
ทางราชการ การเมือง การศึกษา การสังคม การศาสนา การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม
โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถาน
บริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็ นต้น
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(110) “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารทีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ทมีี ความสูงตังแต่ 23 เมตร
ขึนไป การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพืนดินทีก่อสร้างถึงพืนดาดฟ้ า สําหรับอาคารทรงจัวหรือปั นหยา ให้วดั จาก
ระดับพืนดินทีก่อสร้างถึงยอดผนังของชันสูงสุด
(111) “อาคารแสดงสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีจัดแสดงหรือขายหรือ
ส่งเสริมการขายสินค้า และให้หมายรวมถึงอาคารทีสร้างชัวคราวเพือจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย
(112) “อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึงโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทงกลางวั
ั
นและกลางคืน ไม่
ว่าจะเป็ นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชัวคราว
(113) “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึงของอาคารทีใช้เป็ นทีอยู่อาศัย
สําหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็ นหน่ วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว มีหอ้ งนํา ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก
และทางขึนลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกัน ทังนีให้หมายความรวมถึงหอพักด้วย
(114) “อิฐธรรมดา” หมายความว่า ดินทีทําขึนเป็ นแท่งทึบและได้เผาให้สกุ
หมวด 2
หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงือนไขเกียวกับการอนุญาต การดําเนิ นการแจ้ง
การออกใบรับรองและใบแทน
ข้อ 6 ผูใ้ ดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้ายอาคาร ใช้หรือเปลียนการใช้อาคาร ดัดแปลงหรือใช้ทจอดรถ
ี
ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถเพือการอืนๆ ขอต่ออายุใบอนุ ญาต ขอรับใบแทนใบอนุ ญาต ขอรับใบแทนใบรับรอง หรือการ
โอนใบอนุญาต ให้ยนคํ
ื าขอหรือโดยการแจ้งต่อผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามความในหมวดนี
ผูย้ นคํ
ื าขอหรือผูแ้ จ้ง ต้องเป็ นเจ้าของอาคารหรือเป็ นตัวแทนซึงได้รบั มอบอํานาจ โดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของ
อาคาร
ข้อ 7

เจ้าของอาคารผูใ้ ดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
(1) ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอน ให้ยนคํ
ื าขออนุ ญาตตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง พร้อมด้วย
เอกสารตามทีระบุไว้ในแบบดังกล่าว
(2) เคลือนย้ายอาคาร ให้ยนคํ
ื าขออนุ ญาตตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง พร้อมด้วยเอกสารตามที
ระบุในแบบดังกล่าว
ผูข้ อรับใบอนุ ญาตต้องแนบเอกสารเกียวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามทีระบุไว้ใน
แบบทีกําหนดในกฎกระทรวง จํานวน 5 ชุดพร้อมกับคําขอ สําหรับการขออนุ ญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้ายอาคารที
เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครจะประกาศกําหนดให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารดังกล่าวมากกว่า 5 ชุดก็ได้แต่ไม่เกิน 7 ชุด
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้าย อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารทีก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร
และวัตถุทนไฟเป็ นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ จํานวน 1 ชุดพร้อมกับคําขอตาม (1) หรือ
(2) ด้วย
ข้อ 8 เจ้า ของอาคารผู้ใ ดประสงค์จ ะก่ อ สร้า ง ดัด แปลง รือถอน หรือ เคลือนย้า ยอาคาร โดยไม่ ยืนคํา ขอรับ
ใบอนุญาต ให้ดาํ เนินการแจ้งต่อผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี
(1) แจ้งให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามแบบทีผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พร้อมทัง
แจ้งข้อมูลและยืนเอกสารดังต่อไปนีด้วย
ก. ชือของผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึงจะต้องเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมประเภทวุฒสิ ถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ข. ชือของผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ซึงจะต้องเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒวิ ศิ วกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
กฎหมายอาคาร
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ค. ชือของผู้ควบคุมงาน ซึงจะต้องเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรม และเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
ง. สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม ก. ข. และ ค.
จ. หนังสือรับรองบุคคลตาม ก. ข. และ ค. ว่าตนเป็ นผูอ้ อกแบบอาคาร เป็ นผูอ้ อกแบบและคํานวณ
อาคาร หรือจะเป็ นผูค้ วบคุมงาน แล้วแต่กรณี ตามแบบทีผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พร้อมทังรับรองว่าการก่อสร้าง
ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคารนันถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และ
ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครทีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ฉ. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณ
ประกอบของอาคารทีจะก่ อ สร้า ง ดัด แปลง รือถอน หรือ เคลือนย้า ย ซึงมีคํา รับ รองของบุค คลตาม ก. และ ข. ว่ า ตนเป็ น
ผูอ้ อกแบบอาคารและเป็ นผูอ้ อกแบบและคํานวณอาคารนัน
ช. วันเริมต้นและวันสินสุดการดําเนินการดังกล่าว
(2) ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามทีระบุไว้ใน (1) ครบถ้วน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารแล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบรับแจ้งตามแบบทีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนด เพือเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นันภายในวันทีได้รบั แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริมต้นดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน
หรือเคลือนย้ายอาคารตามทีได้แจ้งไว้ได้ตงแต่
ั วนั ทีได้รบั ใบแจ้ง
ข้อ 9 การขอทําการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพือทําการทดสอบ ทีจะใช้ในการก่อสร้างอาคาร ให้ดําเนินการได้
เมือได้แจ้งให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี
(1) ผังบริเวณแสดงสถานทีทีจะทดสอบเสาเข็ม จํานวน 2 ชุด
(2) ผังแสดงตําแหน่งทีจะทดสอบเสาเข็ม จํานวน 2 ชุด
(3) หนังสือรับรองของวิศวกรผูค้ วบคุมงานการทดสอบ
ข้อ 10 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบต้อง
เป็ นภาษาไทย ยกเว้นเฉพาะตัวเลขและสัญลักษณ์ ต้องเป็ นสิงพิมพ์สาํ เนาภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึก หรือวิธกี ารอืนใดตาม
ประกาศกรุงเทพมหานครและต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขดังต่อไปนี
(1) มาตราส่วน ขนาด ระยะ นําหนัก และหน่วยคํานวณต่างๆ ให้ใช้มาตราเมตริก
(2) แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 500 แสดงลักษณะทีตังและขอบเขตของทีดินและ
อาคารทีขออนุ ญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย เปลียนการใช้ ดัดแปลงหรือใช้ทจอดรถ
ี
ทีกลับรถ และทางเข้าออก
ของรถเพือการอืน และพืนทีหรือสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นทีจอดรถ ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิม พร้อม
รายละเอียดดังนี
ก. แสดงขอบนอกของอาคารทีมีอยู่แล้ว (ถ้ามี)
ข. ระยะห่างของขอบนอกของอาคารทีขออนุญาตถึงขอบเขตทีดินทุกด้าน
ค. ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆ ทีมีอยู่และอาคารทีขออนุญาตในขอบเขตของทีดิน
ง. ลักษณะและขอบเขตของทีสาธารณะและอาคารในบริเวณทีดินทีติดต่อโดยสังเขปพร้อมด้วย
เครืองหมายทิศ
จ. ในกรณีทไม่
ี มที างนําสาธารณะสําหรับการขออนุ ญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้ายอาคาร
ให้แสดงทางระบายนําออกจากอาคารไปสูท่ างระบายนําสาธารณะ หรือวิธกี ารระบายนําด้วยวิธอี นื พร้อมทังแสดงเครืองหมายชี
ทิศทางนําไหลและส่วนลาด
ฉ. แสดงระดับของพืนชันล่างของอาคาร และความสัมพันธ์กบั ระดับทางหรือถนนสาธารณะทีใกล้
ทีสุดและระดับพืนดิน
กฎหมายอาคาร
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ช. แผนผังบริเวณสําหรับการเคลือนย้ายอาคาร ให้แสดงแผนผังบริเวณของอาคารทีมีอยู่เดิม และ
ให้แสดงแผนผังบริเวณทีจะทําการเคลือนย้ายอาคารไปอยู่ในทีใหม่ให้ชดั เจน
แผนผังบริเวณอาคารตามมาตรา 4 เว้นแต่ตกึ บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงานและสิงที
สร้างขึนอย่างอืน ซึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ ให้แสดงรายละเอียดตาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. หรือ ช. เท่าทีจะต้องมีตาม
ลักษณะของอาคารนันๆ
(3) แบบแปลน ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 100 โดยต้องแสดงรูปต่างๆ คือ แปลนพืนชันต่างๆ รูป
ด้าน (ไม่น้อยกว่าสองด้าน) รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพืนชันต่างๆ และผังฐานรากของอาคารทีขออนุ ญ าต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย เปลียนการใช้ หรือดัดแปลง หรือใช้ทจอดรถ
ี
ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถเพือการ
อืน พร้อมด้วยรายละเอียดดังนี
ก. แบบแปลนต้องมีรูปรายละเอียดส่วนสําคัญ ขนาด เครืองหมาย วัสดุ และการใช้สอยต่างๆ ของ
อาคารอย่างชัดเจนเพียงพอทีจะพิจารณาตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ข. แบบแปลนสําหรับการก่อสร้างอาคาร ให้แสดงส่วนต่างๆ ของอาคารทีจะก่อสร้างให้ชดั เจน
ค. แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงอาคาร ให้แสดงส่วนทีมีอยู่เดิมและส่วนทีดัดแปลงให้ชดั เจน
ง. แบบแปลนสําหรับการรือถอนอาคาร ให้แสดงขันตอน วิธกี าร ตลอดจนความปลอดภัยในการรือ
ถอนอาคาร
จ. แบบแปลนสํา หรับ การเคลือนย้า ยอาคาร ให้แ สดงขันตอน วิธีก าร ความมันคง แข็ง แรง
ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลือนย้ายอาคาร
สําหรับอาคารทีมีรูปตัดทางขวาง หรือรูปตัดทางยาวของอาคารมีความกว้าง ความยาว หรือ
ความสูงเกิน 70 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตราส่วนเล็กกว่า 1 ต่อ 100 ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 250
ฉ. แบบแปลนสําหรับการเปลียนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนทีใช้อยู่เดิมและส่วนทีจะเปลียนการใช้
ใหม่ให้ชดั เจน
ช. แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงหรือใช้ทจอดรถ
ี
ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถเพือการอืน
ให้แสดงส่วนทีมีอยู่เดิมและส่วนทีจะทําการก่อสร้างใหม่แทนของเดิมให้ชดั เจน สําหรับการก่อสร้างสิงทีสร้างขึนเป็ นอาคารเพือ
ใช้เป็ นทีจอดรถ ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิม ต้องแสดงส่วนต่างๆ ของอาคารทีจะก่อสร้างให้ชดั เจน
แบบแปลนสําหรับอาคารตามมาตรา 4 เว้นแต่ตกึ บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน
และสิงทีสร้างขึนอย่างอืนซึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ ให้แสดงรายละเอียดตาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. และ ช. เท่าทีจะต้อง
มีตามลักษณะของอาคารนันๆ
(4) รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกียวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธี
ปฏิบตั หิ รือวิธกี ารสําหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย เปลียนการใช้อาคาร หรือดัดแปลงหรือใช้ทจอดรถ
ี
ทีกลับ
รถ และทางเข้าออกของรถเพือการอืน
(5) รายการคํานวณ ให้แสดงวิธกี ารตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ โดยคํานวณกําลังของวัสดุการรับนําหนัก
และกําลังต้านทานของส่วนต่างๆ ของอาคาร
(6) รายการคํานวณประกอบ ให้แสดงวิธกี ารตามหลักวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ โดยคํานวณเกียวกับ
อุปกรณ์และระบบนันๆ ของอาคาร
ข้อ 11 ผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณต้องลงลายมือชือพร้อมกับเขียนชือ
ด้วยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบทุกแผ่น
และให้ระบุสาํ นักงานหรือทีอยู่ พร้อมกับคุณวุฒขิ องผูร้ บั ผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบแต่ละชุดด้วย หรืออาจจะใช้สงพิ
ิ มพ์ สําเนาภาพถ่ายทีผู้รบั ผิดชอบงาน
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ออกแบบ หรือผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณทีมีลายมือชือพร้อมกับเขียนชือด้วยตัวบรรจงและระบุรายละเอียดดังกล่าว
แทนก็ได้
ในกรณีทีผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบ หรือผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ เป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรมหรือกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพวิศวกรรม ให้ระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไว้ดว้ ย
ข้อ 12 เมือผู้ว่ า ราชการกรุง เทพมหานครได้รบั คําขอตามข้อ 7 ให้ต รวจพิจารณาแผนผัง บริเ วณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ (ถ้ามี) เมือปรากฏว่าถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารแล้ว ให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทมีี การขออนุ ญาตเคลือนย้ายอาคารไปยังท้องทีซึงอยู่ในเขตอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถินอืน เมือผู้ว่า
ราชการกรุ ง เทพมหานครได้ต รวจพิจ ารณาตามวรรคหนึ งและเห็น ว่ า ถู ก ต้ อ ง ให้อ อกใบอนุ ญ าตตามแบบทีกํ า หนดใน
กฎกระทรวงและส่งใบอนุ ญาตและสําเนาคู่ฉบับเอกสารทีได้ผ่านการตรวจพิจารณาและประทับตราไว้เป็ นจํานวน 4 ชุด พร้อม
ด้วยรายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ 1 ชุด (ถ้ามี) ไปยังเจ้าพนักงานท้องถินแห่งท้องทีทีจะเคลือนย้ายอาคารไปตังใหม่
กรณีทผูี ว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครได้รบั เอกสารการอนุญาตเคลือนย้ายอาคารและสําเนาคู่ฉบับ เอกสารทีเกียวข้อง
จากเจ้า พนัก งานท้อ งถิน ให้ผู้ว่ า ราชการกรุ งเทพมหานครตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ ง เมือเห็น ว่ า ถู ก ต้อ งแล้ว ให้อ อก
ใบอนุญาตตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 13 เมือผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้ายอาคาร ทีเป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือผูแ้ จ้งตามข้อ 8 ได้ทาํ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้ายอาคารดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารยืนหนั ง สือ ขอใบรับ รองถึ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ตามแบบทีผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด พร้อมเอกสารตามทีระบุไว้ในแบบดังกล่าว
เมือผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครได้รบั หนังสือตามวรรคหนึง และตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เคลือนย้ายอาคารนัน ถูกต้องตามทีได้รบั อนุ ญาตหรือทีได้แจ้งไว้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบรับรองตามแบบที
กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 14 ในกรณีทเจ้
ี าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ซึงไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ประสงค์จะใช้อาคาร
ดังกล่าวเพือกิจการประเภทควบคุมการใช้ หรือเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ซึงเป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ประสงค์
จะเปลียนการใช้อาคารเป็ นอาคารสําหรับอีกกิจการหนึง ให้เจ้าของอาคารยืนคําขออนุ ญาตเปลียนการใช้อาคารตามแบบที
กําหนดในกฎกระทรวงต่อผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเอกสารตามทีระบุไว้ในแบบดังกล่าวหรือแจ้งเป็ นหนังสือให้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามมาตรา 39 ทวิ ตามแบบทีผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พร้อมด้วยเอกสาร
ตามทีระบุไว้ในแบบดังกล่าว
เมือผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครได้รบั คําขอหรือหนังสือแจ้งตามความในวรรคหนึงและตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ให้ออกใบอนุ ญาตตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง หรือจะออกใบรับแจ้งตามแบบทีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 การขอใบรับรองเพือใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้เป็ นส่วนๆ ให้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
เจ้าของอาคารทีประสงค์จะขอใช้อาคารเป็ นส่วน ก่อนอาคารนันจะเสร็จสมบูรณ์ จะต้องแจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือ
ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเสนอแผนการใช้อาคารเป็ นส่วนๆ แนบมาพร้อมกับคําขออนุ ญาตหรือหนังสือแจ้งตาม
แบบทีผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด โดยจะต้องแสดงรายละเอียดส่วนทีขอใช้ตามแผนทีเสนอให้ปรากฏชัดเจนในแบบ
แปลนและรายการประกอบแบบแปลนทียืนขออนุ ญาตซึงถือเป็ นรายละเอียดทีต้องแสดงเพิมเติมนอกเหนือจากรายละเอียดที
จําเป็ นต้องแสดงตามวัตถุ ประสงค์ทยืี นขอตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวงหรือตามแบบทีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนด แล้วแต่กรณี โดยอาคารแต่ละส่วนทีขอใช้จะต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้องในตัวเองเกียวกับระบบต่างๆ ทีจะต้องจัดให้มี
กฎหมายอาคาร
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ตามกฎหมาย เช่น ระบบป้ องกันอัคคีภยั ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบระบายนํา ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบบําบัดนําเสีย ทีจอดรถ ทีกลับรถและทางเข้าออกของรถ เป็ นต้น นอกจากนันจะต้องแสดงมาตรการเพือ
ความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้อาคารในแต่ละส่วนทีขอเปิ ดใช้ดว้ ย เมือผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่าถูกต้องจะออกใบอนุญาตให้
กระทําการได้ตามขอ ตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง หรือตามทีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ตามแบบทีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด
อาคารทีได้รบั อนุ ญาตหรือแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ไปก่อนแล้ว หากเจ้าของอาคารมีความประสงค์จะใช้อาคารเป็ น
ส่วนๆ ให้ยนคํ
ื าขออนุญาตตามวรรคสอง
เมือทําการก่อสร้างอาคารเสร็จในแต่ ละส่วน ให้ผู้ได้รบั อนุ ญาตหรือผู้แจ้งยืนคําขอรับใบรับรองต่ อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามแบบทีผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
เมือผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องจะออกใบรับรองอาคารในส่วนนัน ตามแบบทีกําหนด
ในกฎกระทรวง
ข้อ 16 ในกรณีทเจ้
ี าของหรือผูค้ รอบครองอาคารทีต้องมีพนที
ื หรือสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นทีจอดรถ ทีกลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ทจอดรถ
ี
ทีกลับรถ และทางเข้าออกรถ
นันเพือการอืนและก่อสร้างพืนทีหรือสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นทีจอดรถ ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารยืนคําขออนุ ญาตตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง ต่อ
ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเอกสารตามทีระบุไว้ในแบบดังกล่าว
ให้นําความในข้อ 7 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บงั คับกับการอนุญาตตามวรรคหนึงในส่วนทีเกียวกับเอกสารทีต้อง
แนบพร้อมคําขอเกียวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณหรือรายการคํานวณประกอบ
โดยอนุโลม
เมือผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครได้รบั คําขอตามวรรคหนึงแล้วให้ดําเนินการตามข้อ 12 วรรคหนึง และเมือเห็นว่า
ถูกต้อง ให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 17 ให้กําหนดระยะเวลาอายุใบอนุ ญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ตามขนาด
ของพืนทีอาคารส่วนทีจะทําการก่อสร้างหรือดัดแปลง ดังนี
(1) อาคารทีมีพนที
ื รวมกันน้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร กําหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 1 ปี
(2) อาคารทีมีพนที
ื รวมกันตังแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึนไป แต่ไม่เกิน 50,000 ตารางเมตร กําหนดอายุ
ใบอนุญาตไม่เกิน 2 ปี
(3) อาคารทีมีพนที
ื รวมกันมากกว่า 50,000 ตารางเมตร กําหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 3 ปี
ในกรณีก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารไม่เสร็จตามกําหนด อนุญาตให้ต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18
ข้อ 18 ผูใ้ ดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ให้ยนคํ
ื าขอต่ออายุตามแบบทีกําหนด
ในกฎกระทรวง ก่อนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งสินอายุ โดยหลักเกณฑ์และเงือนไขในการต่ออายุให้เป็ นไปตามทีกรุงเทพมหานคร
กําหนด
ข้อ 19 ในกรณีทีใบอนุ ญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตหรือ
ใบรับรองยืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง ต่อผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยเอกสารตามทีระบุไว้ในแบบดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
เมือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รบั คําขอตามวรรคหนึง ให้พจิ ารณาคําขอดังกล่าวหากเห็นว่าถูกต้อง ให้ผวู้ ่า
ราชการกรุงเทพมหานครออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองให้แก่ผยู้ นคํ
ื าขอ
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองแล้วแต่กรณี ให้ประทับตราสีแดงคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ดว้ ย และให้มวี นั เดือน ปี
ทีออกใบแทน พร้อมทังลงลายมือชือผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรณีใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ให้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น
กฎหมายอาคาร
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ข้อ 20 ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตทีประสงค์จะโอนใบอนุ ญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย หรือเปลียนการใช้
อาคาร หรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ให้แก่บุคคลอืน ให้ยนคํ
ื าขออนุ ญาตตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง พร้อมด้วย
เอกสาร ต่อผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี
(1) ใบอนุ ญาตหรือใบรับแจ้ง ทียังมิได้ทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย หรือเปลียนการใช้
อาคาร ให้แนบหลักฐานตามทีระบุไว้ในแบบทีกําหนดในกฎกระทรวงเท่านัน
(2) ใบอนุ ญาตหรือใบรับแจ้ง ทีอยู่ระหว่างดําเนินการ ผูข้ ออนุ ญาตจะต้องแนบหลักฐานตามทีกําหนดใน
แบบทีกําหนดในกฎกระทรวง และหลักฐานการโอนทรัพย์สนิ ในส่วนทีได้ดําเนินการไปแล้วตามกฎหมายทีเกียวข้อง และใน
กรณีทอาคารที
ี
อยู่ระหว่างดําเนินการ มีสว่ นผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนทีได้รบั อนุญาต
หรือใบรับแจ้ง ตลอดจนวิธกี ารหรือเงือนไขทีผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนดไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง ผูร้ บั โอนจะต้อง
ทําหนังสือรับรองว่าตกลงยินยอมรับผิดชอบในการแก้ไขอาคารในส่วนทีดําเนินการผิด ให้เป็ นไปตามแบบและเงือนไขใน
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งต่อไป
เมือผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผวู้ ่าราชการกรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้งการ
อนุ ญาตให้โอนใบอนุ ญาตหรือใบรับแจ้ง ให้แก่ผขู้ อโอน โดยให้ประทับตราสีแดงคําว่า “โอนแล้ว” พร้อมระบุชอผู
ื ร้ บั โอน และวัน
เดือน ปี ทีอนุญาตให้โอนกํากับไว้
ข้อ 21 ให้ใช้แบบคําขออนุ ญาต ใบอนุ ญาตหรือใบแทนตามทีกําหนดในกฎกระทรวงทีออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
สําหรับหนังสือแจ้งและแบบใบรับแจ้งให้ใช้ตามแบบทีผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
หมวด 3
ลักษณะต่างๆ ของอาคาร
ข้อ 22 อาคารทีมิไ ด้ก่ อ สร้า งด้ว ยวัส ดุ ถาวรหรือ วัส ดุ ทนไฟเป็ น ส่วนใหญ่ ครัว ต้อ งอยู่น อกอาคารเป็ น ส่วนสัด
ต่างหาก ถ้าจะรวมครัวไว้ในอาคารด้วยก็ได้ แต่ต้องมีพนและผนั
ื
งทีทําด้วยวัสดุถาวรทีเป็ นวัสดุทนไฟ ส่วนฝาและเพดานนัน
หากไม่ได้ทาํ ด้วยวัสดุถาวรทีเป็ นวัสดุทนไฟ ก็ให้บุดว้ ยวัสดุทนไฟ
ข้อ 23 อาคารทีมิได้ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเป็ นส่วนใหญ่ ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 2 ชัน
ข้อ 24 โครงสร้างหลัก บันได และผนังของอาคารทีสูงตังแต่ 3 ชันขึนไป โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม
โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด อาคารขนาดใหญ่ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน
หรืออุโมงค์ ต้องทําด้วยวัสดุถาวรทีเป็ นวัสดุทนไฟ
ข้อ 25 เตาไฟสําหรับการพาณิชย์หรือการอุตสาหกรรม ต้องมีผนังเตาทําด้วยวัสดุทนไฟ และต้องตังอยู่ในอาคารที
มีพนื ผนัง โครงหลังคา วัสดุมุงหลังคา เพดานและส่วนประกอบเพดาน (ถ้ามี) เป็ นวัสดุทนไฟ ควันไฟทีเกิดขึนต้องมีการกําจัด
ฝุ่ นละออง กลินหรือก๊าซพิษ ก่อนระบายออกสูบ่ รรยากาศ
ข้อ 26 บ้านแฝดต้องมีบนั ได ผนังและโครงสร้างหลัก ประกอบด้วยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเป็ นส่วนใหญ่
ข้อ 27 หอพักอยู่อาศัยให้มขี นาดห้องพักกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร และมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร บันได
ผนังและโครงสร้างหลักประกอบด้วยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเป็ นส่วนใหญ่
ข้อ 28 ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวทีสร้างติดต่อกัน ให้มผี นังกันไฟทุกระยะไม่เกินห้าคูหา ผนังกันไฟต้องสร้าง
ต่ อ เนื องจากระดับ พืนชันตํ าสุด จนถึง ระดับ พืนดาดฟ้ า กรณี ทีเป็ น หลัง คา ให้มีผ นัง กัน ไฟสูงเหนื อ หลัง คาไม่น้ อ ยกว่า 30
เซนติเมตรตามความลาดของหลังคา
ข้อ 29 วัสดุมุงหลังคาให้ทําด้วยวัสดุทนไฟ เว้นแต่อาคารซึงตังอยู่ห่างอาคารอืนหรือทางสาธารณะเกิน 20 เมตร
กฎหมายอาคาร
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จะใช้วสั ดุไม่ทนไฟก็ได้
ข้อ 30 ห้องลิฟต์และพืนทีว่างหน้าลิฟต์ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ
ข้อ 31 บ้านแถวต้องมีรวด้
ั านหน้า ด้านหลังและเส้นแบ่งระหว่างบ้านแถวแต่ละหน่วย
ข้อ 32 อาคารทีอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ จะต้องจัดสิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการในเรืองทางเข้าสู่อาคาร ทางลาด ประตู บันได ลิฟต์ ห้องนํ า - ห้องส้วม และสถานทีจอดรถ โดยให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
ข้อ 33 สะพานสําหรับรถยนต์ ต้องมีทางวิงกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร และทางเท้าสองข้างกว้างข้างละไม่น้อย
กว่า 0.50 เมตร โดยมีสว่ นลาดชันไม่เกิน 10 ใน 100 และมีราวสะพานทีมันคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองข้างด้วย
ข้อ 34 ป้ ายหรือสิงทีสร้างขึนสําหรับติดหรือตังป้ ายทีอาคารให้ถือเป็ นส่วนหนึงของอาคาร และต้องไม่บงั ช่อง
ระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ
ข้อ 35 ป้ ายทีติดผนังอาคารทีอยู่รมิ ทางสาธารณะ ให้ยนได้
ื โดยต้องไม่ลําทีสาธารณะ ส่วนตําสุดของป้ ายต้องไม่
น้อยกว่า 3.25 เมตร จากระดับทางเท้าและสูงไม่เกินความสูงของอาคาร
ข้อ 36 ป้ ายทีติดตังอยู่บนพืนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะทีวัดจากจุดทีติดตังป้ ายไปจนถึงกึงกลางถนน
สาธารณะ และสูงไม่เกิน 30 เมตร มีความยาวไม่เกิน 32 เมตร และต้องห่างจากทีดินต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า 4 เมตร
ข้อ 37 สิงทีสร้างขึนสําหรับติดหรือตังป้ ายให้ทาํ ด้วยวัสดุทนไฟทังหมด
หมวด 4
บันไดและบันไดหนี ไฟ
ข้อ 38 บัน ไดของอาคารอยู่ อ าศัย ถ้า มีต้ อ งมีอ ย่ า งน้ อ ยหนึ งบัน ไดทีมีค วามกว้า งไม่ น้ อ ยกว่ า 90 เซนติเ มตร
ช่วงหนึงสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตังสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมือหักส่วนทีขันบันไดเหลือมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่
น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพนหน้
ื าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
บันไดทีสูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร หรือน้อยกว่านัน และชานพักบันไดต้องมีความกว้างและ
ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิงจากขันบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนตําสุดของอาคารทีอยู่เหนือขึนไปต้องสูงไม่
น้อยกว่า 1.90 เมตร
ข้อ 39 โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งมวลชน ทีก่อสร้างหรือดัดแปลงเกิน 1 ชัน นอกจากมีบนั ไดตามปกติ
แล้วต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึงทาง และต้องมีทางเดินไปยังทางหนีไฟนันได้โดยไม่มสี งกี
ิ ดขวาง
อาคารสาธารณะทีมีชนใต้
ั ดนิ ตังแต่ 1 ชันขึนไป นอกจากมีบนั ไดตามปกติแล้ว จะต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่าง
น้อยอีกหนึงทางด้วย
ข้อ 40 อาคารทีมีชนใต้
ั ดนิ ตังแต่ 2 ชันขึนไป นอกจากจะมีบนั ไดตามปกติแล้วจะต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่าง
น้อยอีกหนึงทางด้วย
ข้อ 41 บันไดหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทนไฟและถาวร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และไม่เกิน 150
เซนติเมตร ลูกตังสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ชานพักกว้างไม่น้อยกว่าความกว้าง
ของบันได มีราวบันไดสูง 90 เซนติเมตร ห้ามสร้างบันไดหนีไฟเป็ นแบบบันไดเวียน
พืนหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และอีกด้านหนึงกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
กรณีใช้ทางลาดหนีไฟแทนบันไดหนีไฟ ความลาดชันของทางหนีไฟดังกล่าวต้องมีความลาดชันไม่เกินกว่าร้อยละ 12
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ข้อ 42 บันไดหนีไฟภายในอาคารทีไม่ใช่อาคารสูง ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้าง
ด้วยวัสดุทนไฟและถาวรกันโดยรอบ เว้นแต่ส่วนทีเป็ นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และแต่ละชันต้องมีช่องระบาย
อากาศทีเปิ ดสู่ภายนอกอาคารได้มพี นที
ื รวมกันไม่น้อยกว่า 1.40 ตารางเมตร โดยต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทังกลางวันและ
กลางคืน
บันไดหนีไฟภายในอาคารตามวรรคหนึง ทีเป็ นอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ทีไม่สามารถเปิ ดช่องระบายอากาศได้ตาม
วรรคหนึง ต้องมีระบบอัดลมภายในช่องบันไดหนีไฟทีมีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสกาลมาตร ทีทํางานได้โดย
อัตโนมัติเมือเกิดเพลิงไหม้ และบันไดหนีไฟทีลงหรือขึนสู่พืนของอาคารนันต้องอยู่ในตําแหน่ งทีสามารถออกสู่ภายนอกได้
โดยสะดวก
ข้อ 43 ตึกแถวหรือบ้านแถวทีมีจํานวนชันไม่เกิน 4 ชัน หรือสูงไม่เกิน 15 เมตรจากระดับถนน บันไดหนีไฟจะอยู่
ในแนวดิงก็ได้แต่ต้องมีชานพักบันไดทุกชัน โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ระยะห่างของขันบันไดแต่ละขันไม่
มากกว่า 40 เซนติเมตร และติดตังในส่วนทีว่างทางเดินด้านหลังอาคารได้ บันไดขันสุดท้ายอยู่สูงจากระดับพืนดินได้ไม่เกิน
3.50 เมตร
ข้อ 44 ตําแหน่งทีตังบันไดหนีไฟ ยกเว้นอาคารตามข้อ 43 ต้องมีระยะห่างระหว่างประตูหอ้ งสุดท้ายด้านทางเดินที
เป็ นทางตันไม่เกิน 10 เมตร
ระยะห่างระหว่างบันไดหนีไฟตามทางเดินต้องไม่เกิน 60 เมตร
ต้องมีบนั ไดหนีไฟจากชันสูงสุดหรือดาดฟ้ าสู่พนดิ
ื นถ้าเป็ นบันไดหนีไฟภายในอาคารและถึงพืนชันสองถ้าเป็ นบันได
หนีไฟภายนอกอาคาร
ข้อ 45 ประตูของบันไดหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทนไฟมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90
เมตร สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง และต้องเป็ นบานเปิ ดชนิดผลักเข้าสูบ่ นั ไดเท่านัน ชันดาดฟ้ า ชันล่างและชันทีออก
เพือหนีไฟสู่ภายนอกอาคารให้เปิ ดออกจากห้องบันไดหนีไฟพร้อมติดตังอุปกรณ์ชนิดทีบังคับให้บานประตูปิดได้เอง ประตูหรือ
ทางออกสูบ่ นั ไดหนีไฟต้องไม่มขี นหรื
ั อธรณีประตูหรือขอบกัน
ข้อ 46 ต้องมีป้ายเรืองแสงหรือเครืองหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟสํารองฉุ กเฉินบอกทางออกสู่บนั ไดหนีไฟ ติดตัง
เป็ นระยะตามทางเดินบริเวณหน้าทางออกสู่บนั ไดหนีไฟ และทางออกจากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรือชันทีมีทางหนีไฟ
ได้ปลอดภัยต่ อเนือง โดยป้ ายดังกล่าวต้องแสดงข้อความทางหนีไฟเป็ นอักษรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หรือ
เครืองหมายทีมีแสงสว่างและแสดงว่าเป็ นทางหนีไฟให้ชดั เจน
หมวด 5
แนวอาคารและระยะต่างๆ
ข้อ 47 บ้านแถวทีไม่อยู่รมิ ทางสาธารณะต้องมีถนนด้านหน้าใช้ร่วมกันกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ข้อ 48 บ้านแถวทีมีดา้ นข้างใกล้เขตทีดินของผูอ้ นื ต้องมีทว่ี างระหว่างด้านข้างของบ้านแถวกับเขตทีดินของผูอ้ นื
นันกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่บา้ นแถวทีก่อสร้างขึนทดแทนอาคารเดิมโดยมีพนที
ื ไม่มากกว่าพืนทีของอาคารเดิมและมี
ความสูงไม่เกิน 12 เมตร
ข้อ 49 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึงจุดใด ต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนันไปตังฉากกับแนว
ถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะทีอยู่ใกล้อาคารนันทีสุด
กรณีอาคารตังอยู่รมิ หรือห่างไม่เกิน 100 เมตร จากถนนสาธารณะทีกว้างไม่น้อยกว่า 80 เมตร และมีทางเข้าออก
จากอาคารสู่ทางสาธารณะนันกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้คดิ ความสูงของอาคารจากความกว้างของถนนสาธารณะทีกว้าง
ทีสุดเป็ นเกณฑ์
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ข้อ 50 อาคารทีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะทีมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตรให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึงกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร มิให้มสี ว่ นของอาคารลําเข้ามาในแนวร่นดังกล่าว ยกเว้นรัวหรือกําแพงกันแนวเขตที
สูงไม่เกิน 2 เมตร
อาคารทีสูงเกิน 2 ชันหรือเกิน 8 เมตร อาคารขนาดใหญ่ ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ
คลังสินค้า ป้ ายหรือสิงทีสร้างขึนสําหรับติดหรือตังป้ าย ยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน 3 ชันหรือไม่เกิน 10 เมตร และพืนทีไม่
เกิน 1,000 ตารางเมตร ทีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ ต้องมีระยะร่นดังต่อไปนี
(1) ถ้าถนนสาธารณะนันมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึงกลางถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 6 เมตร
(2) ถ้าถนนสาธารณะนันมีความกว้างตังแต่ 10 เมตรขึนไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
เขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนันมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึนไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 2 เมตร
ข้อ 51 ทีดินทีอยู่มุมถนนสาธารณะทีกว้างตังแต่ 3 เมตรขึนไปแต่ไม่เกิน 8 เมตร และมีมุมหักน้อยกว่า 135 องศา
รัวหรือกําแพงกันเขตต้องปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะเป็ นมุมเท่าๆ กัน
ห้ามมิให้รวั กําแพง หรือส่วนของอาคารยืนลําเข้ามาในทีดินส่วนทีปาดมุม
ข้อ 52 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีทว่ี างตามทีกําหนด ดังต่อไปนี
(1) อาคารอยู่อาศัย ต้องมีทว่ี างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพืนทีทีดิน
(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอืน ซึงไม่ได้ใช้เป็ นทีอยู่อาศัย
ต้องมีทว่ี างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพืนทีทีดิน แต่ถา้ อาคารนันใช้เป็ นทีอยู่อาศัยด้วยต้องมีทว่ี างตาม (1)
(3) ห้องแถวหรือตึกแถว สูงไม่เกิน 3 ชันและไม่อยู่รมิ ทางสาธารณะ ต้องมีทว่ี างด้านหน้าอาคารกว้างไม่
น้อยกว่า 6 เมตร ถ้าสูงเกิน 3 ชัน ต้องมีทว่ี างกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร
ทีว่างนีอาจใช้ร่วมกับทีว่างของห้องแถวหรือตึกแถวอืนได้
(4) ห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีทว่ี างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพือใช้ติดต่อถึงกันโดย
ไม่ให้มสี ่วนใดของอาคารยืนลําเข้าไปในพืนทีดังกล่าว ในกรณีทอาคารหั
ี
นหลังเข้าหากัน จะต้องมีทว่ี างด้านหลังอาคารกว้างไม่
น้อยกว่า 6 เมตร
(5) ห้องแถวหรือตึกแถวทีมีดา้ นข้างใกล้เขตทีดินของผูอ้ นื ต้องมีทว่ี างระหว่างด้านข้างของห้องแถวหรือ
ตึกแถวกับเขตทีดินของผูอ้ นื กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่หอ้ งแถวหรือตึกแถวทีก่อสร้างขึนทดแทนอาคารเดิม โดยมีพนที
ื
ไม่มากกว่าพืนทีของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร
(6) อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน 2 ชันหรือสูงเกิน 8
เมตร ยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน 3 ชัน ทีไม่อยู่รมิ ทางสาธารณะ ให้มที ว่ี างด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
อาคารตามวรรคหนึงถ้าสูงเกิน 3 ชัน ให้มที ว่ี างกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร
ทีว่างตามวรรคหนึงและวรรคสอง ต้องมีพนที
ื ต่อเนืองกันยาวไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 ของความยาวเส้น
รอบรูปภายนอกอาคารโดยอาจรวมทีว่างด้านข้างทีต่อเชือมกับทีว่างด้านหน้าอาคารด้วยก็ได้ และทีว่างนีต้องต่อเชือมกับถนน
ภายในกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตรออกสู่ทางสาธารณะได้ ถ้าหากเป็ นถนนลอดใต้อาคาร ความสูงสุทธิของช่องลอดต้องไม่น้อย
กว่า 5 เมตร
ทีว่างนีอาจใช้ร่วมกับทีว่างของอาคารอืนได้
(7) อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ จะต้องมีทว่ี างโดยปราศจากสิงปกคลุมเป็ น
ทางเดินหลังอาคารได้ถงึ กัน กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยให้แสดงเขตดังกล่าวให้ปรากฏด้วย
ทีว่างตามวรรคหนึง จะก่อสร้างอาคาร รัว กําแพง หรือสิงก่อสร้างอืนใดหรือจัดให้เป็ นบ่อนํา สระว่าย
นํา ทีพักมูลฝอยหรือทีพักรวมมูลฝอยหรือสิงของอืนใดทีจะขัดขวางทางเดินร่วมไม่ได้
กฎหมายอาคาร
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ข้อ 53 อาคารอยู่รมิ ทางสาธารณะทีไม่ตอ้ งมีทว่ี างตามข้อ 52(3) และ 52(6) ต้องมีลกั ษณะ ดังนี
แนวอาคารด้า นทีประชิด ติด ริมทางสาธารณะ ต้อ งมีค วามยาวมากกว่า 1 ใน 8 ส่ว นของความยาวเส้นรอบรูป
ภายนอกของอาคาร ทังนี แนวอาคารด้านทีประชิดติดทางสาธารณะต้องห่างทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร
กรณี ห้องแถว ตึกแถว ด้านหน้ าอาคารทุกคูหาต้องประชิดติดริมทางสาธารณะ และมีแนวอาคารห่างจากทาง
สาธารณะไม่เกิน 20 เมตร
ข้อ 54 อาคารด้านชิดทีดินเอกชน ช่องเปิ ด ประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือริมระเบียงสําหรับชัน 2 ลงมา
หรือสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตทีดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสําหรับชัน 3 ขึนไปหรือสูงเกิน 9 เมตร ต้องห่างไม่น้อยกว่า
3 เมตร
ข้อ 55 อาคารทีมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีทว่ี างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นบ้านพักอาศัยทีมี
พืนทีไม่เกิน 300 ตารางเมตร
อาคารทีมีความสูงเกิน 15 เมตร ต้องมีทว่ี างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ทีว่างตามวรรคหนึงและวรรคสองจะใช้ร่วมกับทีว่างของอาคารอีกหลังหนึงไม่ได้ เว้นแต่ใช้ร่วมกับทีว่างของอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ
ข้อ 56 บ้านพักอาศัยทีมีพนที
ื ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ให้ผนังด้านทีไม่มชี ่องเปิ ดสามารถสร้างห่างเขตทีดินได้น้อย
กว่า 1 เมตร ถ้าห่างเขตทีดินน้อยกว่า 50 เซนติเมตร ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้าของทีดินด้านนันด้วย
ข้อ 57 ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวทีสร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร โดยวัด
ระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ต้องมีทว่ี างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนัน
กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร เป็ นช่องตลอดความลึกของห้องแถวหรือตึกแถวเพือเชือมกับทีว่างหลังอาคาร
ห้อ งแถวหรือ ตึก แถวทีสร้า งติด ต่ อ กัน ไม่ถึงสิบ คูหา หรือ มีค วามยาวรวมกัน ไม่ถึง 40 เมตร โดยวัด ระหว่างจุด
ศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย แต่มที ว่ี างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนันกว้างน้อยกว่า
4 เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็ นทีว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว แต่ให้ถือเสมือนว่าห้องแถวหรือตึกแถวนันสร้าง
ต่อเนืองเป็ นแถวเดียวกัน
ทีว่างตามวรรคหนึงและวรรคสอง จะก่อสร้างอาคาร รัว กําแพง หรือสิงก่อสร้างอืนใดหรือจัดให้เป็ นบ่อนํา สระว่าย
นํา ทีพักมูลฝอยหรือทีพักรวมมูลฝอยหรือสิงของอืนใดทีจะขัดขวางทางเดินร่วมไม่ได้
ข้อ 58 คลังสินค้าหรืออาคารเก็บสินค้าทีมีพนที
ื ของอาคารทุกชันรวมกันตังแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500
ตารางเมตร ต้องมีทว่ี างห่างเขตทีดินทีใช้ก่อสร้างอาคารนัน ไม่น้อยกว่า 6 เมตร อย่างน้อย 2 ด้าน และยาวรวมกันไม่น้อยกว่า
ครึงหนึงของเส้นรอบรูปอาคาร ส่วนด้านอืนต้องมีทว่ี างห่างแนวเขตทีดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ถ้าทีว่างห่างเขตทีดินทีใช้ก่อสร้าง
อาคารน้อยกว่า 5 เมตร ต้องสร้างผนังอาคารเป็ นผนังกันไฟ
คลังสินค้าหรืออาคารเก็บสินค้าทีมีพนที
ื ของอาคารทุกชันรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีทว่ี างห่างแนวเขตทีดิน
ทีใช้ก่อสร้างอาคารนันไม่น้อยกว่า 10 เมตร อย่างน้อย 2 ด้าน และยาวรวมกันไม่น้อยกว่าครึงหนึงของเส้นรอบรูปอาคาร ส่วน
ด้านอืนต้องมีทว่ี างห่างจากแนวเขตทีดินไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ข้อ 59 โรงงานทีมีพนที
ื ทีใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชันรวมกันตังแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตาราง
เมตร ต้องมีทว่ี างห่างแนวเขตทีดินทีใช้ก่อสร้างอาคารนัน ไม่น้อยกว่า 3 เมตร จํานวน 2 ด้านโดยผนังอาคารทังสองด้านนีให้ทาํ
เป็ นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีต ยกเว้นประตูทนไฟ ขนาดไม่เกิน 1.00 x 2.00 เมตร ทุกระยะไม่น้อยกว่า 40 เมตร ส่วนด้านที
เหลือให้มที ว่ี างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
โรงงานทีมีพนที
ื ทีใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชันรวมกันตังแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
ต้องมีทว่ี างห่างแนวเขตทีดินทีใช้ก่อสร้างอาคารนัน ไม่น้อยกว่า 6 เมตรทุกด้าน
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โรงงานทีมีพนที
ื ทีใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชันรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีทว่ี างห่างจากแนวเขต
ทีดินทีใช้ก่อสร้างอาคารนันไม่น้อยกว่า 10 เมตรทุกด้าน
หมวด 6
แบบและจํานวนของห้องนําและห้องส้วม
ข้อ 60 อาคารซึงบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้แต่ละหลังต้องมีหอ้ งอาบนําและห้องส้วมไม่น้อยกว่าทีกําหนด
ไว้ในตาราง ดังต่อไปนี
ชนิดหรือประเภทอาคาร
1. อาคารอยู่อาศัย ต่อ 1 หลัง
2. ห้องแถวหรือตึกแถวไม่ว่าจะใช้พาณิชย์หรืออาศัย หรือบ้าน
แถว
ก. พืนทีรวมกันแต่ละคูหาไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ข. พืนทีรวมกันแต่ละคูหาเกิน 200 ตารางเมตร หรือสูง
เกิน 3 ชัน
3. โรงงานต่อพืนทีทํางาน 400 ตารางเมตร
ก. สําหรับผูช้ าย และ
ข. สําหรับผูห้ ญิง
สําหรับพืนทีโรงงานส่วนทีเกิน1,200 ตารางเมตร ให้ลด
จํานวนลงครึงหนึงทีระบุไว้
4. โรงแรมต่อห้องพัก 1 ห้อง
5. อาคารชุด ต่อ 1 ห้องชุด
6. หอพักต่อพืนทีอาคาร 50 ตารางเมตร
7. หอประชุม โรงมหรสพ ห้องโถงต่อพืนทีอาคาร 200 ตาราง
เมตร หรือต่อ 100 คน ทีกําหนดให้ใช้สอยอาคารนัน ทังนีให้
ถือจํานวนมากกว่าเป็ นเกณฑ์
ก. สําหรับผูช้ าย และ
ข. สําหรับผูห้ ญิง
8. สถานศึกษา ยกเว้นโรงเรียนอนุบาลต่อพืนทีห้องเรียน 300
ตารางเมตร หรือต่อนักเรียน นักศึกษา 50 คน
ก. สถานศึกษาชาย
ข. สถานศึกษาหญิง
ค. สหศึกษา
สําหรับนักเรียนนักศึกษาชาย
สําหรับนักเรียนนักศึกษาหญิง
9. สํานักงานต่อพืนทีทํางาน 300 ตารางเมตร
ก. สําหรับผูช้ าย และ
ข. สําหรับผูห้ ญิง
สําหรับพืนทีทํางานส่วนทีเกิน 1,200 ตารางเมตรให้ลด
จํานวนลงครึงหนึงทีระบุไว้

ห้องส้วม
ส้วม
ทีปั สสาวะ
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ชนิดหรือประเภทอาคาร
10. ภัตตาคารต่อพืนทีสําหรับตังโต๊ะอาหาร 200 ตารางเมตร
ก. สําหรับผูช้ าย และ
ข. สําหรับผูห้ ญิง
สําหรับพืนทีตังโต๊ะส่วนทีเกิน 900 ตารางเมตร ให้ลดจํานวน
ลงครึงหนึงทีระบุไว้
11. อาคารพาณิชย์ต่อพืนทีอาคาร 200 ตารางเมตร
ก. สําหรับผูช้ าย และ
ข. สําหรับผูห้ ญิง
สําหรับพืนทีอาคารส่วนทีเกิน 1.200 ตารางเมตร ให้ลด
จํานวนลงครึงหนึงทีระบุไว้
12. คลังสินค้าต่อพืนที 1,000 ตารางเมตร
สําหรับพืนทีอาคารส่วนทีเกิน 3,000 ตารางเมตร ให้เจ้าของ
อาคารพิจารณาตามความเหมาะสม
13. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลต่อพืนที
อาคาร 100 ตารางเมตร
ก. สําหรับผูช้ าย และ
ข. สําหรับผูห้ ญิง
สําหรับพืนทีอาคารส่วนทีเกิน 300 ตารางเมตร ให้ลดจํานวน
ลงครึงหนึงทีระบุไว้
14. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการต่อพืนทีอาคาร
200 ตารางเมตร
ก. สําหรับผูช้ าย และ
ข. สําหรับผูห้ ญิง
สําหรับพืนทีอาคารส่วนทีเกิน 900 ตารางเมตร ให้ลดจํานวน
ลงครึงหนึงทีระบุไว้
15. อาคารสถานีขนส่งมวลชนต่อพืนทีอาคาร 200 ตารางเมตร
ก. สําหรับผูช้ าย และ
ข. สําหรับผูห้ ญิง
16. อาคารจอดรถสําหรับบุคคลทัวไปต่อพืนทีอาคาร 1,000
ตารางเมตร (หรือจํานวนรถ 50 คัน)
ก. สําหรับผูช้ าย และ
ข. สําหรับผูห้ ญิง
สําหรับพืนทีอาคารส่วนทีเกิน 3,000 ตารางเมตร ให้ลด
จํานวนลงครึงหนึงทีระบุไว้

กฎหมายอาคาร

ห้องส้วม
ส้วม
ทีปั สสาวะ

ห้องอาบนํา อ่างล้างมือ

1
2

2
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

1

1

-

1

2
2

2
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

2
5

4
-

-

1
1

1
1

1
-

-

1
1

ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
ชนิดหรือประเภทอาคาร
17. สถานกีฬาต่อพืนทีอาคาร 200 ตารางเมตร หรือต่อ 100 คน
ทังนีถือจํานวนทีมากกว่าเป็ นเกณฑ์
ก. สําหรับผูช้ าย และ
ข. สําหรับผูห้ ญิง
18. ตลาดต่อพืนทีอาคารทุก 200 ตารางเมตร
ก. สําหรับผูช้ าย และ
ข. สําหรับผูห้ ญิง
19. อาคารชัวคราวต่อพืนทีอาคาร 200 ตารางเมตร (หรือต่อ 50
คน)

ห้องส้วม
ส้วม
ทีปั สสาวะ
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ห้องอาบนํา อ่างล้างมือ

1
2

2
-

-

1
1

1
2
1

2
-

-

1
1
-

ห้องส้วมและห้องอาบนํ าจะรวมเป็ นห้องเดียวกันก็ได้ จํานวนห้องส้วมและห้องอาบนํ าตามทีกําหนดไว้ในตาราง
ข้างต้นเป็ นอัตราตําสุดทีต้องจัดให้มถี งึ แม้อาคารนันจะมีพนที
ื อาคารหรือจํานวนคนน้อยกว่าทีกําหนดไว้กต็ าม
ถ้าอาคารมีพนที
ื หรือจํานวนมากกว่าทีกําหนดไว้ จะต้องจัดให้มจี าํ นวนห้องส้วมและห้องอาบนําเพิมขึนตามอัตราที
กําหนด และจํานวนทีมากเกินนันถ้าตํากว่ากึงหนึงตามอัตราทีกําหนดไว้ให้ปัดทิง ตังแต่กงหนึ
ึ งขึนไปให้คดิ เต็ม
ชนิดหรือประเภทของอาคารทีมิได้กําหนดไว้ในตารางนี ให้พจิ ารณาเทียบเคียงลักษณะการใช้สอยของอาคารนัน
โดยถืออัตราจํานวนห้องส้วม ห้องอาบนําและอ่างล้างมือในตารางข้างต้นเป็ นหลัก
ข้อ 61 ห้องส้วมและห้องอาบนําทีแยกกัน ต้องมีขนาดของพืนทีห้องแต่ละห้องไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตร และมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร ถ้าห้องส้วมและห้องอาบนํารวมอยู่ในห้องเดียวกันต้องมีพนที
ื ภายในไม่น้อยกว่า 1.50 ตาราง
เมตร
ห้องส้วมและห้องอาบนํา ต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพืนทีห้องหรือมีพดั ลมระบายอากาศได้
เพียงพอ ระยะดิงระหว่างพืนห้องถึงเพดานยอดฝา หรือผนังตอนตําสุดไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ข้อ 62 ห้องส้วมต้องใช้โถส้วมชนิดเก็บกลินและชําระสิงปฏิกลู ด้วยนํา
หมวด 7
ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การระบายนํา
และการกําจัดมูลฝอยและสิ งปฏิ กลู
ข้อ 63 แสงสว่างในส่วนต่ างๆ ของอาคาร ต้องไม่น้อยกว่าความเข้มของแสงสว่างตามทีกําหนดไว้ใ นตาราง
ดังต่อไปนี
ลําดับ

สถานที (ประเภทการใช้)

1
2
3
4

ทีจอดรถและอาคารจอดรถ
ช่องทางเดินภายในอาคารอยู่อาศัยรวม
ห้องพักในโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม
ห้องนํา ห้องส้วมของอาคารอยู่อาศัยรวม โรงแรม โรงเรียน และ
สํานักงาน
โรงมหรสพ (บริเวณทีนังสําหรับคนดูขณะทีไม่มกี ารละเล่น)
ช่องทางเดินภายในโรงแรม สํานักงาน สถานพยาบาล โรงเรียน โรงงาน

5
6

หน่วยความเข้มของแสงสว่าง
ลักซ์ (LUX)
100
100
100
100
100
200
กฎหมายอาคาร
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ลําดับ
7
8
9
10
11
12
13
14

สถานที (ประเภทการใช้)
สถานีขนส่งมวลชน (บริเวณทีพักผูโ้ ดยสาร)
โรงงาน
ห้างสรรพสินค้า
ตลาด
ห้องนํา ห้องส้วมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานีขนส่งมวลชน
ห้างสรรพสินค้าและตลาด
ห้องสมุด ห้องเรียน
ห้องประชุม
บริเวณทีทํางานของอาคารสํานักงาน

หน่วยความเข้มของแสงสว่าง
ลักซ์ (LUX)
200
200
200
200
200
300
300
300

สถานทีอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในตารางนีให้ใช้ความเข้มของแสงสว่างของสถานทีทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับความเข้มที
กําหนดไว้ในตาราง
ข้อ 64 ระบบระบายอากาศในอาคาร จะจัดให้มกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ หรือวิธกี ลก็ได้
การระบายอากาศโดยวิธกี ล ให้ใช้กบั ห้องในอาคารลักษณะใดก็ได้โดยจัดให้มกี ลอุปกรณ์ขบั เคลือนอากาศ ซึงต้อง
ทํางานตลอดเวลาระหว่างทีใช้สอยห้องนัน เพือให้เกิดการระบายอากาศตามอัตราทีกําหนดไว้ในตาราง ดังต่อไปนี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สถานที
ห้องนํา ห้องส้วมของทีพักอาศัยหรือสํานักงาน
ห้องนํา ห้องส้วมของอาคารสาธารณะ
ทีจอดรถทีอยู่ตํากว่าระดับพืนดิน
โรงงาน
โรงมหรสพ อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า
สถานทีจําหน่ายอาหารและเครืองดืม
สํานักงาน
ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
ห้องครัวของทีพักอาศัย
ห้องครัวของสถานทีจําหน่ายอาหารและเครืองดืม
ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดบั เพลิง

อัตราการระบายอากาศ
ไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าของ
ปริมาตรของห้องใน 1 ชัวโมง
2
4
4
4
4
7
7
7
12
24
30

สําหรับห้องครัวของสถานทีจําหน่ ายอาหารและเครืองดืม ถ้าได้จดั ให้มกี ารระบายอากาศครอบคลุมแหล่งทีเกิดของ
กลิน ควัน หรือก๊าซทีต้องการระบายในขนาดทีเหมาะสมแล้ว จะมีอตั ราการระบายอากาศในส่วนอืนของห้องครัวนันน้อยกว่า
อัตราทีกําหนดไว้ในตารางก็ได้ ทังนีต้องไม่น้อยกว่า 12 เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชัวโมง
สถานทีอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในตารางนี ให้ใช้อตั ราการระบายอากาศของสถานทีทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับอัตราที
กําหนดไว้ในตาราง
ข้อ 65 ตําแหน่ งช่องนําอากาศเข้า ต้องห่างจากทีเกิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศทิงไม่น้อยกว่า 5 เมตร สูง
จากพืนดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
กฎหมายอาคาร
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ข้อ 66 การนําอากาศภายนอกเข้า การระบายอากาศทิงโดยวิธกี ล และการปรับสภาวะอากาศด้วยเครืองกล ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนผูอ้ ยู่อาศัยใกล้เคียง
ข้อ 67 การระบายอากาศในอาคารทีมีการปรับภาวะอากาศด้วยระบบการปรับอากาศต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1) ต้องมีการนํ าอากาศภายนอกเข้ามาในพืนทีปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพืนทีปรับ
ภาวะอากาศออกไปไม่น้อยกว่าอัตราตามตาราง ดังต่อไปนี
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

สถานที (ประเภทการใช้)
ห้างสรรพสินค้า
โรงงาน
สํานักงาน
สถานอาบ อบ นวด
ชันติดต่อธุระกับธนาคาร
ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
ห้องปฏิบตั กิ าร
ร้านตัดผม
สถานกีฬาในร่ม
โรงมหรสพ (บริเวณทีนังสําหรับคนดู)
ห้องเรียน
สถานบริหารร่างกาย
ร้านเสริมสวย
ห้องประชุม
ห้องนํา ห้องส้วม
สถานทีจําหน่ายอาหารและเครืองดืม (ห้องรับประทานอาหาร)
ไนท์คลับ หรือบาร์ หรือสถานทีลีลาศ
ห้องครัว
สถานพยาบาล
- ห้องคนไข้
- ห้องผ่าตัดและห้องทําคลอด
- ห้อง ไอ.ซี.ยู. ห้อง ซี.ซี.ยู. ห้องช่วยชีวติ ฉุกเฉิน

ลบ.ม./ชม./ตร.ม.
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
5
5
6
10
10
10
30
2
8
5

สําหรับห้องครัวของสถานทีจําหน่ ายอาหารและเครืองดืม ถ้าได้จดั ให้มกี ารระบายอากาศครอบคลุม
แหล่งทีเกิดของกลิน ควัน หรือก๊าซทีต้องการระบายในขนาดทีเหมาะสมแล้ว จะมีอตั ราการระบายอากาศในส่วนอืนของห้องครัว
นันน้อยกว่าอัตราทีกําหนดไว้ในตารางก็ได้ ทังนีต้องไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/ตารางเมตร
สถานทีอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในตารางนี ให้ใช้อตั ราการระบายอากาศของสถานทีทีมีลกั ษณะใกล้เคียง
(2) ห้ามนํ าสารทําความเย็นชนิดเป็ นอันตรายต่ อร่างกาย หรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กบั ระบบปรับภาวะ
อากาศทีใช้สารทําความเย็นโดยตรง
(3) ระบบปรับอากาศด้วยนํ าห้ามต่ อท่อนํ าของระบบปรับภาวะอากาศเข้ากับท่อนํ าของระบบประปา
โดยตรง
(4) ระบบท่อลมของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี

กฎหมายอาคาร
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ก. ท่อลม วัสดุหุม้ ท่อลม และวัสดุภายในท่อลมต้องเป็ นวัสดุทไม่
ี ตดิ ไฟ และไม่เป็ นส่วนทีทําให้เกิด

ควันเมือเกิดเพลิงไหม้
ข. ท่อลมส่วนทีติดตังผ่านผนังกันไฟหรือพืนของอาคารทีทําด้วยวัตถุทนไฟ ต้องติดตังลินกันไฟที
ปิ ดอย่างสนิทโดยอัตโนมัตเิ มืออุณหภูมสิ งู เกินกว่า 74 องศาเซลเซียส และลินกันไฟต้องมีอตั ราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
30 นาที
ค. ห้ามใช้ทางเดินร่วม บันได ช่องบันได ช่องลิฟต์ของอาคารเป็ นส่วนหนึงของระบบของท่อลมส่ง
หรือระบบท่อลมกลับ เว้นแต่ส่วนทีเป็ นพืนทีว่างระหว่างเพดานกับพืนห้องชันเหนือขึนไปหรือหลังคาทีมีส่วนประกอบของ
เพดานทีมีอตั ราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
(5) การขับเคลือนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
ก. มีสวิตซ์พดั ลมของระบบขับเคลือนอากาศทีปิ ดเปิ ดด้วยมือติดตังในทีทีเหมาะสมและสามารถปิ ด
สวิตซ์ได้ทนั ทีเมือเกิดเพลิงไหม้
ข. ระบบปรับภาวะอากาศทีมีลมหมุนเวียนตังแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีขนไปต้
ึ
องติดตังอุปกรณ์
ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ทมีี สมรรถนะไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควัน ซึงสามารถบังคับให้สวิตซ์
หยุดการทํางานของระบบได้โดยอัตโนมัติ
ข้อ 68 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษทีมีโถงภายในอาคารเป็ นช่องเปิ ดทะลุพนของอาคารตั
ื
งแต่ 2 ชันขึน
ไปและไม่มีผนังปิ ดล้อม ต้องจัดให้มีระบบควบคุมการแพร่กระจายของควันและระบบระบายควันทีสามารถทํางานได้โดย
อัตโนมัตเิ มือเกิดเพลิงไหม้
ข้อ 69 อาคารทีก่อสร้างหรือดัดแปลงต้องมีการระบายนําฝนทีเหมาะสมและเพียงพอ
การระบายนําฝนจากอาคารอาจดําเนินการระบายลงสูแ่ หล่งรองรับนําทิงโดยตรงก็ได้
ในกรณีทจัี ดให้มที างระบายนํ าเพือระบายนํ าสู่แหล่งรองรับนําทิง ต้องมีส่วนลาดเอียงไม่ตํากว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็ น
ทางระบายนําทิงแบบท่อปิ ดต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร โดยต้องมีบ่อพักสําหรับตรวจการระบาย
นําทุกมุมเลียวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร ถ้าท่อปิ ดนันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในตังแต่ 60 เซนติเมตรขึนไป ต้องมีบ่อ
พักดังกล่าวทุกมุมเลียวและทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร ในกรณีทเป็
ี นทางระบายนําทิงแบบอืนต้องมีความกว้างภายในขอบบนสุด
ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และให้มบี ่อตรวจคุณภาพนําทิงทีเจ้าหน้าทีสามารถเข้าตรวจได้สะดวก
ข้อ 70 อาคารประเภทและลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ต้ อ งจัด ให้มีร ะบบการระบายนํ าและระบบบํ า บัด นํ าเสีย ทีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงนําเสียจากอาคารให้เป็ นนําทิงทีมีคุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงทีออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก่อนทีจะระบายลงสูแ่ หล่งรองรับนําทิงได้
(1) อาคารประเภท ก
ก. อาคารชุ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยอาคารชุ ด ทีมีจํา นวนห้อ งนอนรวมกัน ทุ ก ชันในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 500 ห้องนอนขึนไป
ข. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทีมีจาํ นวนห้องพักรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันตังแต่ 200 ห้องขึนไป
ค. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลทีมีจาํ นวน
เตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 30 เตียงขึนไป
ง. สถานศึกษาทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 25,000
ตารางเมตรขึนไป
จ. อาคารทีทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชนทีมีพนที
ื รวมกันทุก
ชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 55,000 ตารางเมตรขึนไป
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ฉ. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าทีมีพืนทีรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตังแต่ 25,000 ตารางเมตรขึนไป
ช. ตลาดทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 2,500 ตาราง
เมตรขึนไป
ซ. ภัตตาคารหรือร้านอาหารทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตังแต่ 2,500 ตารางเมตรขึนไป
(2) อาคารประเภท ข
ก. อาคารชุ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยอาคารชุ ด ทีมีจํา นวนห้อ งนอนรวมกัน ทุ ก ชันในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถงึ 500 ห้องนอน
ข. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทีมีจาํ นวนห้องพักรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันตังแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถงึ 200 ห้อง
ค. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักทีมีจาํ นวนห้องนอนรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันตังแต่ 250 ห้องขึนไป
ง. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันตังแต่ 5,000 ตารางเมตรขึนไป
จ. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลทีมีจาํ นวน
เตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 10 เตียง แต่ไม่ถงึ 30 เตียง
ฉ. สถานศึกษาทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 5,000
ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 25,000 ตารางเมตร
ช. อาคารทีทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชนทีมีพนที
ื ทุกชันใน
อาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 55,000 ตารางเมตร
ซ. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าทีมีพืนทีรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตังแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 25,000 ตารางเมตร
ฌ. ตลาดทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 1,500 ตาราง
เมตร แต่ไม่ถงึ 2,500 ตารางเมตร
ญ. ภัตตาคารหรือร้านอาหารทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตังแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 2,500 ตารางเมตร
ฎ. อาคารอยู่อาศัยรวมทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
10,000 ตารางเมตร
(3) อาคารประเภท ค
ก. อาคารชุ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยอาคารชุ ด ทีมีจํา นวนห้อ งนอนรวมกัน ทุ ก ชันในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่ถงึ 100 ห้องนอน
ข. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทีมีจาํ นวนห้องพักรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันไม่ถงึ 60 ห้อง
ค. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักทีมีจาํ นวนห้องนอนรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันตังแต่ 50 ห้อง แต่ไม่ถงึ 250 ห้อง
ง. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันตังแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 5,000 ตารางเมตร
จ. อาคารทีก่อ สร้า งในทีดินของบุ คคลทีได้ร ับอนุ ญ าตให้จดั สรรทีดินตามกฎหมายว่ าด้วยการ
จัดสรรทีดินตังแต่ 10 หลัง แต่ไม่เกิน 100 หลัง
กฎหมายอาคาร
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ฉ. อาคารทีทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชนทีมีพนที
ื รวมกันทุก
ชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 10,000 ตารางเมตร
ช. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าทีมีพืนทีรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตังแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 5,000 ตารางเมตร
ซ. ตลาดทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 1,000 ตาราง
เมตร แต่ไม่ถงึ 1,500 ตารางเมตร
ฌ. ภัตตาคารหรือร้านอาหารทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตังแต่ 250 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 500 ตารางเมตร
ญ. อาคารอยู่อาศัยรวมทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร
(4) อาคารประเภท ง
ก. หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักทีมีจาํ นวนห้องนอนรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันตังแต่ 10 ห้อง แต่ไม่ถงึ 50 ห้อง
ข. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันไม่ถงึ 1,000 ตารางเมตร
ค. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลทีมีจาํ นวน
เตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่ถงึ 10 เตียง
ง. สถานศึกษาทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่ถึง 5,000
ตารางเมตร
จ. อาคารทีทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชนทีมีพนที
ื รวมกันทุก
ชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่ถงึ 5,000 ตารางเมตร
ฉ. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าทีมีพืนทีรวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไม่ถงึ 1,000 ตารางเมตร
ช. ตลาดทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตังแต่ 500 ตารางเมตร
แต่ไม่ถงึ 1,000 ตารางเมตร
ซ. ภัตตาคารหรือร้านอาหารทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันไม่ถงึ 250 ตารางเมตร
ฌ. อาคารอยู่อาศัยรวมทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน
2,000 ตารางเมตร
ญ. อาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดียวซึงมีพนที
ื เกิน 1,000 ตารางเมตร
ข้อ 71 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดียวซึงมีพนที
ื ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ตึกแถว
ห้องแถว บ้านแถวหรือบ้านแฝด และอาคารชัวคราว ให้แสดงแบบระบบบําบัดนําเสียของแต่ละหน่วยโดยจะต้องประกอบด้วย
(1) บ่อดักไขมัน ซึงมีลกั ษณะทีสามารถกักเก็บไขมันและเปิ ดทําความสะอาดได้
(2) บ่อเกรอะ ซึงต้องมีลกั ษณะทีมิดชิดนําซึมผ่านไม่ได้เพือใช้เป็ นทีแยกกากทีปนอยู่กบั นําเสียทิงไว้ให้
ตกตะกอน และ
(3) บ่อกรอง ซึงต้องมีลกั ษณะทีสามารถใช้เป็ นทีรองรับนําเสียทีผ่านบ่อเกรอะแล้ว และให้นําเสียนันผ่าน
อิฐหรือหินหรือสิงอืนใดเพือให้เป็ นนําทิง
บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะและบ่อกรองตามวรรคหนึง จะต้องมีขนาดได้สดั ส่วนทีเหมาะสมกับการใช้ของผูท้ อยู
ี ่อาศัยใน
อาคารนันเพือให้ได้มาตรฐานคุณภาพนําทิง ตามทีกําหนดไว้สาํ หรับอาคารประเภท ง
ในกรณีทจะไม่
ี ใช้วธิ กี ารดังกล่าวอาจใช้วธิ อี นในการบํ
ื
าบัดนําเสียให้ได้มาตรฐานนําทิงตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้สาํ หรับ
อาคารประเภท ง ในข้อ 70 หรือจะใช้ตามแบบมาตรฐานทีกรุงเทพมหานครกําหนด ก็ได้
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ข้อ 72 อาคารประเภท ตลาด โรงแรม ภัตตาคาร สถานพยาบาล อาคารพักอาศัยรวมทีมีหอ้ งพักอาศัยตังแต่ 20
หน่ วยขึนไป และอาคารทีมีพนที
ื ตังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึนไป ซึงมิใช่ตกึ แถว ห้องแถว ต้องจัดให้มทีี พักรวมมูลฝอยและสิง
ปฏิกลู ของอาคารดังกล่าว โดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1) ผนังต้องทําด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ
(2) พืนผิวภายในต้องเรียบและกันนําซึม
(3) ต้องมีการป้ องกันกลินและนําฝน
(4) ต้องมีการระบายนําเสียจากมูลฝอยและสิงปฏิกลู ในกรณีอาคารทีต้องมีระบบบําบัดนําเสีย การระบาย
นําเสียนันต้องเข้าสูร่ ะบบบําบัดนําเสียด้วย
(5) ต้องมีการระบายอากาศและป้ องกันนําเข้า
(6) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยทีเกิดขึนในแต่ละวัน
(7) ต้องจัดไว้ในทีทีสามารถขนย้ายได้โดยสะดวก และต้องมีระยะห่างจากสถานทีประกอบอาหารและ
สถานทีเก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ ถ้าทีรองรับมูลฝอยและสิงปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมี
ระยะห่างจากสถานทีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
ข้อ 73 การคิดปริมาณมูลฝอยทีเกิดขึนในอาคารให้คดิ จากอัตราการใช้ ดังต่อไปนี
(1) การใช้เพือการอยู่อาศัย ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 2.40 ลิตรต่อคนต่อวัน
(2) การใช้เพือการพาณิชยกรรมหรือการอืน ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 0.4 ลิตรต่อพืนทีอาคาร 1 ตาราง
เมตรต่อวัน
ข้อ 74 ถ้ากรุงเทพมหานครไม่ได้ประกาศกําหนดเป็ นอย่างอืน ปล่องทิงมูลฝอยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1) ต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ ผิวภายในเรียบทําความสะอาดได้ง่ายและไม่มสี ว่ นใดทีจะทําให้มลู ฝอยติดค้าง
(2) ประตูหรือช่องทิงมูลฝอย ต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ และปิ ดได้สนิทเพือป้ องกันมิให้มลู ฝอยปลิวย้อนกลับ
และติดค้างได้
(3) ต้องมีการระบายอากาศเพือป้ องกันกลิน
(4) ปลายล่างของปล่องทิงมูลฝอยต้องมีประตูปิดสนิทเพือป้ องกันกลินและต้องมีระดับสูงเพียงพอเพือให้
รถเก็บขนสามารถขนได้สะดวก
(5) ต้องตังอยู่ในบริเวณทีรถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าไปเก็บขนได้โดยสะดวก
หมวด 8
แบบและวิ ธีการเกียวกับการติ ดตังระบบการประปา
ไฟฟ้ า ก๊าซ และการป้ องกันอัคคีภยั
ข้อ 75 อาคารขนาดใหญ่ ยกเว้นห้องแถว ตึกแถวและบ้านแถว ต้องจัดให้มีทีเก็บนํ าสํารอง ใช้ได้เพียงพอกับ
จํานวนผูอ้ ยู่อาศัยหรือใช้สอยอาคาร
ข้อ 76 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ต้องมีระบบจ่ายพลังไฟฟ้ าเพือการแสงสว่างหรือกําลัง ซึงต้องมีการ
เดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ าตามมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวง
ในระบบจ่ายไฟฟ้ าต้องมีสวิตซ์ประธานซึงติดตังในทีทีจัดไว้โดยเฉพาะแยกจากบริเวณทีใช้สอยเพือการอืน โดยจะจัด
ไว้เป็ นห้องต่างหากสําหรับกรณีตดิ ตังภายในอาคาร หรือจะแยกเป็ นอาคารโดยเฉพาะก็ได้
การติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ าหรือเครืองกําเนิดไฟฟ้ าให้นําความในวรรคสองมาใช้บงั คับ โดยจะรวมบริเวณทีติดตัง
สวิตซ์ประธาน หม้อแปลงไฟฟ้ าและเครืองกําเนิดไฟฟ้ าไว้ในทีเดียวกันก็ได้
เมือมีการใช้กระแสไฟฟ้ าเต็มทีตามกําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ าทีจุดจ่ายไฟจะแตกต่ างจาก
แรงดันไฟฟ้ าทีจ่ายจากด้านทุตยิ ภูมขิ องหม้อแปลงได้ไม่เกินร้อยละ 5
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
ข้อ 77 การติดตังระบบการใช้ก๊าซร่วมในอาคาร ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน

ข้อ 78 อาคารต่อไปนีจะต้องมีวธิ กี ารเกียวกับการป้ องกันอัคคีภยั ตามทีกําหนด
(1) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด
(2) อาคารทีใช้เ ป็ น ทีชุ ม นุ ม ของประชาชน เช่ น โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงแรม สถานพยาบาล
สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานี
ขนส่งมวลชน ทีจอดรถ ท่าจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานทีทําการของราชการ ศาสนสถาน โรงงาน และอาคารพาณิชย์
เป็ นต้น
(3) อาคารอยู่อาศัยรวมทีมีตงแต่
ั 4 หน่วยขึนไป และหอพัก
(4) อาคารอืนนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ทีมีความสูงตังแต่ 3 ชันขึนไป
ข้อ 79 อาคารตามข้อ 78 ต้องมีเครืองดับเพลิง ดังต่อไปนี
(1) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ทีมีความสูงไม่เกิน 2 ชัน ต้องติดตังเครืองดับเพลิงแบบมือ
ถือย่างใดอย่างหนึงตามชนิดและขนาดทีกําหนดไว้จาํ นวนคูหาละ 1 เครือง
(2) อาคารอืนนอกจากอาคารตาม (1) ต้องติดตังเครืองดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึงตามชนิด
และขนาดทีกําหนดไว้ในตารางท้ายข้อนี สําหรับดับเพลิงทีเกิดจากประเภทของวัสดุทมีี ในแต่ละชันไว้ 1 เครือง ต่อพืนทีอาคาร
ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชันละ 1 เครือง
การติดตังเครืองดับเพลิงตาม (1) และ (2) ต้องติดตังให้ส่วนบนสุดของตัวเครืองสูงจากระดับพืนอาคารไม่เกิน 1.50
เมตร อยู่ในทีมองเห็นสามารถอ่านคําแนะนํ าการใช้ได้สามารถนํ าไปใช้งานได้โดยสะดวก อยู่ในสภาพทีใช้งานได้ตลอดเวลา
และมีชนิดและขนาดของเครืองดับเพลิงตามตารางดังต่อไปนี
ชนิดหรือประเภทของอาคาร

ชนิดของเครืองดับเพลิง

ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า

(1) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว
และบ้านแฝด ทีมีความสูง
ไม่เกิน 2 ชัน

(1)
(2)
(3)
(4)

โฟมเคมี
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ผงเคมีแห้ง
ชนิดของเครืองดับเพลิง อาจใช้ประเภทอืนๆ
ทีมีคุณสมบัตเิ ทียบเท่า

10 ลิตร
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม

(2) อาคารอืนนอกจากอาคาร
ตาม (1)

(1)
(2)
(3)
(4)

โฟมเคมี
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ผงเคมีแห้ง
ชนิดของเครืองดับเพลิง อาจใช้ประเภทอืนๆ
ทีมีคุณสมบัตเิ ทียบเท่า

10 ลิตร
4 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม

ข้อ 80 อาคารขนาดใหญ่ ยกเว้นห้องแถว บ้านแถวและตึกแถว ต้องจัดให้มรี ะบบท่อยืน สายฉีดนํา พร้อมอุปกรณ์
หัวรับนําดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว) เพือดับเพลิงได้ทุกส่วนของอาคาร
ข้อ 81 อาคารขนาดใหญ่ตอ้ งจัดให้มวี สั ดุทนไฟปิ ดกันช่องท่อต่าง ๆ ระหว่างชันทุกชันของอาคาร
ข้อ 82 อาคารทีสูงตังแต่ 6 ชันขึนไปและมีพนที
ื อาคารเกิน 2,000 ตารางเมตรหรืออาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษต้องมีผนังหรือประตูปิดกันมิให้เปลวไฟหรือควันเข้าไปในบริเวณบันไดหลักของอาคารทีต่อเนืองตังแต่ 2 ชันขึนไป โดย
ผนังและประตูดงั กล่าวต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
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หมวด 9
อาคารจอดรถ ทีจอดรถ ทีกลับรถและทางเข้าออกของรถ
ส่วนที 1
ทีจอดรถ ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ข้อ 83 อาคารตามประเภทดังต่อไปนี ต้องมีทจอดรถ
ี
ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ คือ
(1) โรงมหรสพ
(2) โรงแรม
(3) อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ทีมีพนที
ื ห้องชุดแต่ละห้องชุดตังแต่ 60 ตารางเมตรขึนไป
(4) ภัตตาคาร ทีมีพนที
ื สําหรับตังโต๊ะอาหารรวมกันตังแต่ 150 ตารางเมตรขึนไป
(5) อาคารสรรพสินค้า ทีมีพนที
ื ห้องขายสินค้าตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(6) สํานักงานทีมีพนที
ื ห้องทํางานรวมตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(7) ตลาด ทีมีพนที
ื ใช้สอยรวมในแต่ละหลังตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(8) โรงงาน ทีมีพนที
ื ใช้สอยรวมในแต่ละหลังตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(9) คลังสินค้า ทีมีพนที
ื ใช้สอยรวมในแต่ละหลังหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารตังแต่ 300 ตารางเมตรขึน
ไป
(10) อาคารเก็บของ
(11) ตึกแถว
(12) สถานพยาบาล ทีมีพนที
ื ใช้สอยในแต่ละหลังตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(13) สถานศึกษา ทีมีพนที
ื ใช้สอยในแต่ละหลังตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(14) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ทีมีพนที
ื ใช้สอยรวมกันตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(15) อาคารแสดงสินค้า ทีมีพนที
ื ใช้สอยรวมในแต่ละหลังตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
(16) อาคารขนาดใหญ่ยกเว้นถังเก็บของเหลว สารเคมี หรือวัสดุอนๆ
ื ทีคล้ายกัน ไซโล อ่างเก็บนํา
(17) ห้องโถงของโรงแรมตาม (2) ภัตตาคารตาม (4) อาคารขนาดใหญ่ตาม (16)
(18) อาคารพาณิชย์ ทีมีพนที
ื ใช้สอยรวมทังหลังหรือพืนทีส่วนใดส่วนหนึงของอาคารทีใช้สอยเพือการ
พาณิชย์ตงแต่
ั 300 ตารางเมตรขึนไป เว้นแต่ทได้
ี กาํ หนดไว้แล้วในข้อนี
การคิดพืนทีตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (15) (17) และ (18) ให้คดิ พืนทีรวมทุกห้องทีใช้สอยประเภท
เดียวกันภายในอาคารโดยไม่รวมพืนทีห้องนํา ส้วม ลิฟต์ ห้องนิรภัย ห้องเก็บเอกสารทีไม่มคี นเข้าใช้สอย
ข้อ 84 อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารหลังเดียว หรือหลายหลังทีเป็ นอาคารประเภททีต้องมีทจอดรถ
ี
ที
กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามข้อ 83 ต้องจัดให้มที จอดรถตามจํ
ี
านวนทีกําหนดของแต่ละประเภทของอาคารทีใช้เพือการ
นันๆ ดังต่อไปนี
(1) โรงมหรสพ ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อจํานวนทีนังสําหรับคนดู 10 ที
(2) โรงแรมทีมีห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ให้มที จอดรถไม่
ี
น้อยกว่า 10 คัน สําหรับห้องพัก 30 ห้องแรก
ส่วนทีเกิน 30 ห้องให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อจํานวนห้องพัก 5 ห้อง
โรงแรมทีมีหอ้ งพักเกิน 100 ห้องให้มที จอดรถตามอั
ี
ตราทีกําหนดไว้ในวรรคหนึงสําหรับห้องพัก 100
ห้องแรก ส่วนทีเกิน 100 ห้องให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อจํานวนห้องพัก 10 ห้อง
(3) อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อ 1 ห้องชุด
(4) ภัตตาคาร ให้มที จอดรถ
ี
10 คันสําหรับพืนทีตังโต๊ะ 150 ตารางเมตรแรก ส่วนทีเกินให้มที จอดรถ
ี
1
คันต่อพืนที 20 ตารางเมตร
(5) อาคารสรรพสินค้า ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 20 ตารางเมตร
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(6) สํานักงาน ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 60 ตารางเมตร
(7) ตลาด ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 120 ตารางเมตร
(8) โรงงาน ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 240 ตารางเมตร
(9) คลังสินค้า ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 240 ตารางเมตร
(10) อาคารเก็บของ ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนที 120 ตารางเมตร
(11) ตึกแถว ให้มที จอดรถอย่
ี
างน้อย 1 คันต่อหนึงคูหา ถ้าหนึงคูหามีพนที
ื เกินกว่า 240 ตารางเมตร ต้อง
จัดให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 120 ตารางเมตร
(12) สถานพยาบาล ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 120 ตารางเมตร
(13) สถานศึกษา ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 240 ตารางเมตร
(14) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 60 ตารางเมตร
(15) อาคารแสดงสินค้า ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 20 ตารางเมตร
(16) อาคารขนาดใหญ่ ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 120 ตารางเมตร หรือให้มที จอดรถตามจํ
ี
านวน
ทีกําหนดของแต่ละประเภทของอาคารทีใช้เป็ นทีประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นันรวมกัน ทังนี ให้ถอื ทีจอดรถจํานวนที
มากกว่าเป็ นเกณฑ์บงั คับ ยกเว้น โรงงาน คลังสินค้า
(17) ห้องโถง ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 10 ตารางเมตร
(18) อาคารพาณิชย์ ให้มที จอดรถ
ี
1 คันต่อพืนทีอาคาร 60 ตารางเมตร
ข้อ 85 การคํานวณทีจอดรถตามทีกําหนดไว้ในข้อ 84 ให้คํานวณตามประเภทการใช้สอยรวมกัน หรือประเภท
อาคารโดยให้ใช้จาํ นวนทีจอดรถรวมทีมากกว่าเป็ นเกณฑ์ หากมีเศษของจํานวนทีจอดรถในแต่ละประเภทการใช้สอย ให้คดิ เป็ น
ทีจอดรถ 1 คันของแต่ละประเภท
ข้อ 86 ทีจอดรถหนึงคันต้องเป็ นพืนทีสีเหลียมผืนผ้าและต้องมีลกั ษณะดังนี
(1) ในกรณีทจอดรถตั
ี
งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มคี วามกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่
น้อยกว่า 5 เมตร
(2) ในกรณีทีจอดรถขนานกับแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถน้อยกว่า 30 องศา ให้มคี วาม
กว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(3) ในกรณีทจอดรถทํ
ี
ามุมกับทางเดินรถตังแต่ 30 องศาขึนไป ให้มคี วามกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
ทีจอดรถต้องทําเครืองหมายแสดงลักษณะและขอบเขตทีจอดรถแต่ละคันไว้ให้ปรากฏบนทีจอดรถนัน และต้องมี
ทางเดินรถเชือมต่อโดยตรงกับทางเข้าออกของรถและทีกลับรถ
ข้อ 87 ทีจอดรถถ้า อยู่น อกบริเ วณของอาคารและอยู่บ นโฉนดต่ า งแปลงทีไม่ต่ อ เนื องกัน ต้อ งมีท างเดิน จาก
ทางเข้าออกบริเวณหรืออาคารทีจอดรถไปสูท่ างเข้าออกอาคารนัน วัดระยะตามแนวราบไม่เกิน 200 เมตร
ข้อ 88 ทางเข้าออกของรถ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็ นการเดินรถทางเดียวต้องกว้างไม่น้อย
กว่า 3.50 เมตร
ทางวิงของรถ ในกรณีจอดรถทํามุมต่างๆ กับทางวิงของรถ จะต้องกว้างไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ดังนี
(1) กรณีจอดรถทํามุมกับทางวิงน้อยกว่า 30 องศา ทางวิงของรถต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(2) กรณีจอดรถทํามุมตังแต่ 30 องศาขึนไปแต่ไม่เกิน 60 องศา ทางวิงของรถต้องกว้างไม่น้อยกว่า 5.50
เมตร
(3) กรณีจอดรถทํามุมเกิน 60 องศา ทางวิงของรถต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
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ข้อ 89 แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถ ต้องไม่อยู่ในทีทีเป็ นทางร่วมทางแยก และจะต้องอยู่ห่างจาก
จุดเริมต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร
ข้อ 90 ทางเข้าออกของรถจากทีจอดรถหรืออาคารจอดรถ ซึงมีทจอดรถตั
ี
งแต่ 15 คันขึนไป ต้องเชือมต่อกับทาง
สาธารณะทีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร และยาวต่อเนืองไปสูท่ างสาธารณะทีกว้างกว่า
ข้อ 91 แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถ ต้องไม่อยู่บนเชิงลาดสะพานและต้องอยู่ห่างจากจุดสุดเชิงลาด
สะพานมีระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร ทังนีไม่ใช้บงั คับในกรณี
(1) สะพานและเชิงลาดสะพานมีความลาดชันน้อยกว่า 2 ใน 100
(2) สะพานทีมีทางขนานข้างสะพาน และทางขนานดังกล่าวสามารถไปกลับรถใต้สะพานหรือไปสู่ทาง
อืนๆ ได้โดยรถจากทางเข้าออกของรถไม่ตอ้ งขึนสูส่ ะพาน
(3) สะพานทีก่อสร้างขึนเพือใช้เป็ นทางเข้าออกสูท่ ดิี นเอกชน
ส่วนที 2
อาคารจอดรถ
ข้อ 92 อาคารจอดรถทีอยู่ในบังคับตามข้อบัญญัตนิ ี เป็ นอาคารจอดรถทีมีทจอดรถจํ
ี
านวนตังแต่สบิ คันขึนไป หรือ
มีพนที
ื จอดรถ ทางวิง และทีกลับรถในอาคารรวมกันตังแต่ 300 ตารางเมตรขึนไป
ข้อ 93 โครงสร้างหลักของอาคารจอดรถ ต้องทําด้วยวัตถุทนไฟทังหมด
ข้อ 94 อาคารจอดรถทีอยู่ตํากว่าระดับพืนดิน ต้องจัดให้มรี ะบบระบายอากาศ ซึงสามารถเปลียนอากาศภายในชัน
นันๆ ได้หมดในเวลา 15 นาที
ข้อ 95 อาคารจอดรถเหนือระดับพืนดิน ทีมีบุคคลเข้าไปใช้สอย ต้องมีการระบายอากาศอย่างใดอย่างหนึง ดังนี
(1) ถ้าใช้ส่วนเปิ ดโล่งเป็ นทีระบายอากาศ ส่วนเปิ ดโล่งดังกล่าวต้องมีพนที
ื ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
พืนทีอาคารจอดรถชันนัน และต้องมีทว่ี างห่างทีดินข้างเคียงหรืออาคารอืน ไม่ว่าจะเป็ นอาคารของเจ้าของเดียวกันหรือไม่ ไม่
น้อยกว่า 3 เมตร
(2) ถ้าใช้เครืองระบายอากาศเพือระบายอากาศ ต้องจัดให้มีเครืองระบายอากาศ ซึงสามารถเปลียน
อากาศภายในชันนันๆ ให้หมดในเวลา 15 นาที
ส่วนเปิ ดโล่ง ต้องมีราวกันตกทีมีความมันคงแข็งแรงเพียงพอทีจะให้ความปลอดภัยแก่รถยนต์และบุคคลได้
ข้อ 96 ผนังของอาคารจอดรถทีอยู่ห่างเขตทีดินของผูอ้ นื หรืออาคารอืนน้อยกว่า 3 เมตร ต้องเป็ นผนังกันไฟ และ
ห้ามทําช่องเปิ ดใดๆ ในผนังนัน
ข้อ 97 ในกรณีทอาคารจอดรถอยู
ี
่รมิ ทางสาธารณะกว้างตังแต่ 3 เมตรขึนไป หากอาคารจอดรถนันมีระยะร่นจาก
ทางสาธารณะตามข้อบัญญัตนิ ีหรือตามกฎกระทรวงทีออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้ว ให้ถอื ว่าทางสาธารณะ
และหรือระยะร่นดังกล่าวเป็ นทีว่างตามข้อ 95(1) และผนังด้านริมทางสาธารณะนันให้ได้รบั การยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิต าม
ข้อกําหนดในข้อ 96 ด้วย
ข้อ 98 อาคารจอดรถทีมีการใช้สอยประเภทอืนรวมอยู่ดว้ ย ส่วนกันแยกประเภทการใช้อาคารต้องเป็ นผนังกันไฟ
ให้มชี ่องเปิ ดเฉพาะประตูทําด้วยวัสดุทนไฟมีอตั ราทนไฟไม่น้อยกว่าผนังกันไฟ มีอุปกรณ์ทําให้บานประตูปิดสนิทเพือป้ องกัน
ควันและเปลวไฟ
ข้อ 99 ทางลาดขึนลงสําหรับรถระหว่างชัน ลาดชันได้ไม่เกินร้อยละ 15
ทางลาดช่วงหนึงๆ ต้องสูงไม่เกิน 5 เมตร ทางลาดทีสูงเกิน 5 เมตร ให้ทาํ ทีพักมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
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ทางลาดแบบโค้งหรือทางเวียนต้องมีรศั มีความโค้งของขอบด้านในไม่น้อยกว่า 6 เมตร และพืนทางลาดจะชันได้ไม่
เกินร้อยละ 12
ทางลาดขึนหรือลงอาคารจอดรถทีระดับพืนดิน ต้องอยู่ห่างปากทางเข้าและทางออกของอาคาร ปากทางเข้าของรถ
หรือปากทางออกของรถไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ให้มบี นั ไดระหว่างชันจอดรถกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร อย่างน้อยหนึงบันไดสําหรับพืนทีในชันจอดรถชันนันๆ
ทุก 2,000 ตารางเมตร เศษของพืนทีถ้าเกินกว่า 1,000 ตารางเมตร ให้มบี นั ไดดังกล่าวเพิมขึนอีกหนึงบันได หากต้องมีเกินหนึง
บันได แต่ละบันไดต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ข้อ 100 พืนทีทีใช้จอดรถจะลาดชันได้ไม่เกินร้อยละ 5
ข้อ 101 ให้มรี ะบบระบายนําจากชันจอดรถทุกชัน และให้เชือมต่อกับระบบระบายนําทีระดับพืนดินหรือตํากว่า
ข้อ 102 ให้มที ่อดันนําดับเพลิงตามมาตรฐานทีหน่ วยงานดับเพลิงกําหนด โดยมีหวั จ่ายนําจํานวน 1 หัว ต่อพืนที
จอดรถทุกๆ 100 คัน และหัวจ่ายนําห่างกันไม่เกิน 64 เมตร และให้มไี ว้ทุกชันทีจอดรถยนต์อย่างน้อยชันละ 1 หัว เพือดับเพลิง
ได้ทุกส่วนของอาคาร
ข้อ 103 อาคารจอดรถซึงติด ตังระบบเคลือนย้า ยรถด้ว ยเครืองจัก รกล จะต้ อ งมีร ะยะทางเดิน รถจากปาก
ทางเข้าออกของรถ หรือปากทางเข้าของรถ ถึงอาคารจอดรถไม่น้อยกว่า 20 เมตร ยกเว้นกรณีอาคารจอดรถไม่เกิน 20 คัน
ระยะทางดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ในกรณีอาคารจอดรถเกิน 200 คันขึนไป ระยะทางดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือพืนทีจอดรอได้ไม่น้อยกว่า
10 คัน
ข้อ 104 การคิดความสูงของอาคารจอดรถ ซึงติดตังระบบเคลือนย้ายรถด้วยเครืองจักรกล ให้คดิ ความสูงของ
อาคารจากระดับพืนดินถึงส่วนทีสูงทีสุดของอาคารจอดรถ
กรณีอาคารจอดรถซึงติดตังระบบเคลือนย้ายรถด้วยเครืองจักรกลเชือมต่อกับอาคารอืนให้คดิ ความสูงของอาคารจาก
ระดับพืนดินถึงส่วนทีสูงทีสุดของอาคารจอดรถ
ข้อ 105 การคิดคํานวณพืนทีอาคารจอดรถซึงติดตังระบบเคลือนย้ายรถด้วยเครืองจักรกลให้คดิ พืนทีใช้จอดรถได้
1 คัน โดยคิดทุกคันรวมกัน และรวมถึงพืนทีอืนๆ ทีบุคคลอาจใช้สอยได้
ข้อ 106 อาคารจอดรถจะใช้ลฟิ ต์ยกรถในการนํ ารถขึนหรือลงสู่ชนต่
ั างๆ ของอาคารโดยมีหรือไม่มที างลาดใน
อาคารจอดรถก็ได้ ในกรณีทไม่
ี มที างลาด จํานวนทีจอดรถต้องไม่เกิน 90 คัน ในกรณีทต้ี องใช้ลฟิ ต์ยกรถแทนทางลาดเพือนํารถ
ไปสู่ชนใดชั
ั
นหนึงจะต้องจัดให้มลี ฟิ ต์ยกรถ 1 เครือง ภายในอาคารต่อทีจอดรถ 30 คัน จํานวนทีมากเกินนัน ถ้าตํากว่ากึงหนึง
ให้ปัดทิง ตังแต่กงหนึ
ึ งขึนไปให้คดิ เต็ม แต่ทงนี
ั ต้องไม่น้อยกว่า 2 เครืองต่ออาคารหนึงหลังและห้ามใช้เป็ นลิฟต์โดยสาร
ข้อ 107 อาคารจอดรถทีสูงเกิน 10 ชัน จากระดับพืนดินและขึนลงด้วยทางลาดได้ทุกชันจะต้องมีลฟิ ต์ยกรถอีก
ทางหนึงทีสามารถยกรถขึนลงได้ทุกชัน
หมวด 10
กําลังวัสดุและนําหนักบรรทุก
ข้อ 108 อาคารและส่วนต่างๆ ของอาคารจะต้องมีความมันคงแข็งแรงพอทีจะรับนําหนักตัวอาคารเองและนําหนัก
บรรทุกทีอาจเกิดขึน หรือเกิดขึนจริงรวมทังแรงอืนๆ ทีกระทํากับส่วนต่างๆ ของอาคารได้โดยไม่ให้สว่ นใดๆ ของอาคารต้องรับ
หน่ วยแรงมากกว่าทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงทีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่มเี อกสารแสดงผล
การทดสอบความมันคงแข็งแรงของวัสดุทรัี บรองโดยสถาบันทีเชือถือได้
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ข้อ 109 ในการคํานวณออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้คาํ นึงถึงแรงลมด้วย หากจําเป็ นต้องคํานวณและไม่มเี อกสาร
ทีรับรองโดยสถาบันทีเชือถือได้ ให้ใช้หน่วยแรงลมตามตาราง ดังต่อไปนี
ความสูงของอาคารหรือส่วนของอาคาร
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ส่วนของอาคารทีสูงไม่เกิน 10 เมตร
ส่วนของอาคารทีสูงเกิน 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร
ส่วนของอาคารทีสูงเกิน 20 เมตร แต่ไม่เกิน 40 เมตร
ส่วนของอาคารทีสูงเกิน 40 เมตร แต่ไม่เกิน 80 เมตร
ส่วนของอาคารทีสูงเกิน 80 เมตร

หน่วยแรงลมอย่างน้อยกิโลปาสกาล
(กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร)
0.5 (50)
0.8 (80)
1.2 (120)
1.6 (160)
2.0 (200)

ทังนี ยอมให้ใช้ค่าหน่ วยแรงทีเกิดในส่วนต่ างๆ ของอาคารตลอดจนความต้านทานของดินใต้ฐานรากเกินค่าที
กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินีได้ร้อยละ 33.30 แต่ ต้องไม่ทําให้ส่วนต่ างๆ ของอาคารนันมีความมันคงน้ อยไปกว่าเมือคํานวณ
ตามปกติโดยไม่คดิ แรงลม
ข้อ 110 ในการออกแบบคํานวณส่วนต่างๆ ของอาคารเพือรับนําหนักบรรทุกคงทีและนําหนักบรรทุกคงทีนันๆ มี
ลักษณะทีทําให้เกิดแรงสันสะเทือนแก่ส่วนต่างๆ ของอาคารได้ เช่น นําหนักบรรทุกคงทีจากเครืองจักร ทางวิง เครน เป็ นต้น
จะต้องคํานึงถึงผลจากแรงสันสะเทือนและแรงกระแทกด้วย โดยให้เพิมค่านําหนักบรรทุกคงทีขึนอีกตามความเหมาะสม ในกรณี
ทีไม่มเี อกสารทีรับรองโดยสถาบันทีเชือถือได้แสดงผลการทดลองหรือการคํานวณ ให้เพิมค่านํ าหนักบรรทุกคงทีขึนอีกตาม
ตาราง ดังต่อไปนี
ประเภทของส่วนต่างๆ ของอาคาร และนําหนักบรรทุกคงทีต่างๆ

เพิมค่านําหนักบรรทุกคงทีขึนอีก (ร้อยละ)

โครงสร้างทีประกอบด้วยเสาและคานยึดโยงกันเป็ นโครงสร้างอาคารเพือรับ
นําหนักลิฟต์ หรือนําหนักรอกยกของ

100

ฐานราก ทางเท้า และตอม่อรับลิฟต์ และอุปกรณ์เกียวกับรอกยกของ

40

เครืองจักรขนาดเบา ท่อต่างๆ หรือมอเตอร์

ไม่น้อยกว่า 20

เครืองจักรขนาดเบาชนิดลูกสูบชัก เครืองไฟฟ้ า

ไม่น้อยกว่า 20

ข้อ 111 โครงสร้างหลักของอาคาร ดังต่อไปนี
(1) อาคารสําหรับใช้เป็ นคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(2) อาคารสํา หรับใช้เ พือกิจการพาณิ ชยกรรม การอุ ต สาหกรรม การศึก ษา การสาธารณสุข หรือ
สํานักงานหรือทีทําการทีมีความสูงตังแต่ 3 ชันขึนไป และมีพนที
ื รวมกันทุกชันหรือชันหนึงชันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000
ตารางเมตร
(3) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ หรืออาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้
เป็ นหอประชุม
ให้ก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟทีมีลกั ษณะและคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
ชนิดของการก่อสร้างและโครงสร้างหลัก
1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
1.1 เสาสีเหลียมทีมีดา้ นแคบขนาด 300 มิลลิเมตรขึนไป
1.2 เสากลมหรือเสาตังแต่หา้ เหลียมขึนไปทีมีรปู ทรงใกล้เคียงเสากลมซึงมี
เส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 300 มิลลิเมตรขึนไป
1.3 คานและโครงข้อหมุนคอนกรีตขนาดกว้างตังแต่ 300 มิลลิเมตรขึนไป
1.4 พืนหนาไม่น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร
2. คอนกรีตอัดแรง
2.1 คานชนิดดึงลวดก่อน
2.2 คานชนิดดึงลวดภายหลัง
(1) กว้าง 200 มิลลิเมตร โดยปลายไม่เหนียวรัง
(UNRESTRAINED)
(2) กว้างตังแต่ 300 มิลลิเมตรขึนไป โดยปลายไม่เหนียวรัง
(UNRESTRAINED)
(3) กว้าง 200 มิลลิเมตร โดยปลายเหนียวรัง (RESTRAINED)
(4) กว้าง 300 มิลลิเมตรขึนไป โดยปลายเหนียวรัง
(RESTRAINED)
2.3 พืนชนิดดึงลวดก่อนทีมีความหนาตังแต่ 115 มิลลิเมตรขึนไป
2.4 พืนชนิดดึงลวดภายหลังทีมีความหนาตังแต่ 115 มิลลิเมตรขึนไป
(1) ขอบไม่เหนียวรัง (UNRESTRAINED)
(2) ขอบเหนียวรัง (RESTRAINED)
3. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
3.1 เสาเหล็กขนาด 150 x 150 มิลลิเมตร
3.2 เสาเหล็กขนาด 200 x 200 มิลลิเมตร
3.3 เสาเหล็กขนาดตังแต่ 300 x 300 มิลลิเมตรขึนไป
3.4 คานเหล็ก

ความหนาน้อยสุดของคอนกรีตทีหุม้ เหล็ก
เสริม หรือคอนกรีตหุม้ เหล็ก (มิลลิเมตร)
40
40
40
20
75
115
65
50
45
40
40
20
50
40
25
50

ในกรณีโครงสร้างหลักมีขนาดระหว่างทีกําหนดในตาราง ให้คํานวณหาความหนาน้อยสุดของคอนกรีตทีหุ้มเหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุม้ เหล็กโดยวิธเี ทียบอัตราส่วน
ในกรณีโครงสร้างหลักก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงทีมีขนาดหรือมีความหนาของคอนกรีตที
หุม้ เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุม้ เหล็กน้อยกว่าทีกําหนดไว้ในตารางข้างต้น จะต้องใช้วสั ดุอนหุ
ื ม้ เพิมเติมหรือต้องป้ องกันโดยวิธี
อืนเพือช่วยทําให้เสาหรือคานมีอตั ราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชัวโมง และตงหรือพืนต้องมีอตั ราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2
ชัวโมง โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันทีเชือถือได้ประกอบการขออนุญาต
ในกรณีโครงสร้างหลักทีเป็ นเสาหรือคานทีก่อสร้างด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณทีไม่ได้ใช้คอนกรีตหุม้ ต้องป้ องกัน
โดยวิธอี นเพื
ื อให้มอี ตั ราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชัวโมงและต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันทีเชือถือได้
ประกอบการขออนุญาต ยกเว้นโครงหลังคาทีเป็ นโครงสร้างหลักทีสูงจากพืนชันนันเกินกว่า 8 เมตร
วิธกี ารทดสอบอัตราการทนไฟตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็ นไปตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี 119 (ASTM E
119)
กฎหมายอาคาร
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ข้อ 112 อาคารสูงทีก่อสร้างโดยมีผนังอาคารทําด้วยกระจกโครงสร้างทียึดกระจกกับตัวอาคารรวมทังกระจกทีใช้
จะต้องออกแบบให้มคี วามมันคงแข็งแรงเพียงพอทีจะรับแรงลมตามข้อ 109 ได้ และจะต้องใช้กระจกประเภททีเมือเกิดการแตก
แล้วไม่หลุดออกจากกันและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลได้
หมวด 11
การก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอนและเคลือนย้ายอาคาร
ข้อ 113 ในการก่อสร้างอาคาร ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตหรือผูด้ ําเนินการต้องจัดให้มรี วชั
ั วคราวทึบสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ปิ ดกันตามแนวเขตทีดินติดต่อกับทีสาธารณะ หรือทีดินต่างเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง เว้นแต่จะมีรวทึ
ั บหรือกําแพงเดิมสูงไม่
น้อยกว่า 2 เมตร
ในระหว่างการก่อสร้างอาคารทีมีความสูงเหนือระดับดินเกิน 10 เมตร ด้านทีมีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอก
ถึงทีสาธารณะหรือทีดินต่างเจ้าของหรือผูค้ รอบครองน้อยกว่ากึงหนึงของความสูงของอาคาร ผูด้ าํ เนินการต้องจัดให้มกี ารกําจัด
ฝุ่ นทําความสะอาดพืนทีทุกชัน หรือจัดให้มกี ารป้ องกันฝุ่ นละออง และต้องจัดให้มสี งป้
ิ องกันวัสดุร่วงหล่นทีอาจเป็ นภยันตราย
ต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ มีความสูงไม่น้อยกว่าความสูงของอาคารทีได้รบั อนุญาตและต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลาการก่อสร้าง และต้องจัดให้มวี ธิ กี ารสําหรับทิงของและป้ องกันฝุ่ นละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง ทังนี ผูไ้ ด้รบั อนุญาต
หรือผูด้ ําเนินการต้องจัดสิงป้ องกันฝุ่ นละออง สิงป้ องกันวัสดุร่วงหล่น และวิธกี ารสําหรับทิงสิงของดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที
กรุงเทพมหานครกําหนด
การทิงของ นังร้านรวมทังผ้าใบหรือวัสดุป้องกันวัสดุร่วงหล่น จะลําทีดินข้างเคียงหรือต่างเจ้าของไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากเจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีดินข้างเคียง
การก่อสร้าง ห้ามกระทําให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบล (เอ) ทีระยะห่าง 30 เมตร จากอาคารทีก่อสร้าง
ห้ามก่อสร้างหรือกระทําการใดๆ ในบริเวณทีได้รบั อนุ ญาตให้ก่อสร้างซึงก่อให้เกิดเสียงและแสงรบกวนผูอ้ ยู่อาศัย
ข้างเคียงระหว่าง 22.00 น. ถึง 06.00 น. เว้นแต่จะได้มกี ารป้ องกันและได้รบั อนุญาตจากผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้อ 114 เมือหยุดการใช้ปันจันหรือลิฟต์ส่งของประจําวัน ผูด้ ําเนินการต้องจัดให้มกี ารป้ องกันมิให้ปันจันหรือลิฟต์
ส่งของนันเลือน ล้ม หรือหมุน อันอาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ และในขณะทีใช้หรือหยุดการใช้
ปั นจันยกของห้ามมิให้ของหรือวัสดุทกํี าลังยกอยู่ลําเขตทีดินสาธารณะ หรือทีดินต่างเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง เว้นแต่จะได้รบั
อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากเจ้าพนักงานผูม้ อี าํ นาจหน้าทีดูแลรักษาทีสาธารณะนัน หรือได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองทีดินนัน แล้วแต่กรณี
ในกรณีทีไม่อาจได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทีดินดังกล่าว ผู้ดําเนินการต้องขอ
อนุ ญาตต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแสดงระบบหรือวิธกี ารจัดการเพือการ
ป้ องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ชวี ติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ของเจ้าของ หรือผูค้ รอบครองทีดินรวมทังผูอ้ าศัยอยู่ใกล้เคียง ในการ
พิจารณาอนุญาตดังกล่าว ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครอาจกําหนดวิธกี ารหรือเงือนไขอืนใดทีจําเป็ นให้ผดู้ าํ เนินการปฏิบตั ิ ก็ได้
ข้อ 115 ให้นําข้อ 113 และข้อ 114 มาใช้บงั คับแก่การดัดแปลง การรือถอนและการเคลือนย้ายอาคาร โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ 116 การขออนุ ญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารทีได้ยนคํ
ื าขอไว้ก่อนข้อบัญญัตนิ ีใช้บงั คับให้ได้รบั การยกเว้น
ไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อบัญญัตนิ ี
ข้อ 117 อาคารทีได้รบั อนุ ญาตก่อสร้างก่อนข้อบัญญัตินีมีผลบังคับใช้ หากมีการขออนุ ญาตดัดแปลงอาคาร จะ
ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อบัญญัตนิ ี ภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี
(1) ไม่เป็ นการเพิมความสูงของอาคาร
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(2) กรณีทเป็
ี นอาคารขนาดใหญ่ขนไป
ึ ต้องไม่เป็ นการเพิมพืนทีอาคารรวมกันทุกชันเกินร้อยละ 2 ของ
พืนทีทีได้รบั อนุ ญาตไว้ครังแรก กรณีไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ต้องไม่เป็ นการเพิมพืนทีรวมกันทุกชันเกินร้อยละ 5 ของพืนทีที
ได้รบั อนุญาตไว้ครังแรก
(3) ไม่เป็ นการเพิมพืนทีปกคลุมดิน
(4) ไม่เป็ นการขัดต่อข้อบัญญัตทิ ใช้
ี บงั คับอยู่ในขณะทีได้รบั อนุญาตครังแรก
ประกาศ ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
นายสมัคร สุนทรเวช
ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ขอ้ บัญญัติฉบับนี คือ เนืองจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือง ควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ. 2522 ได้บงั คับใช้มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี สมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัตบิ างประการให้เหมาะสมยิงขึน ประกอบ
กับได้มกี ารประกาศใช้กฎกระทรวงทีออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 หลายฉบับ ซึงกฎกระทรวงต่ างๆ ดังกล่าวมีรายละเอียดบางประการไม่ครอบคลุมกับสภาพ
ข้อเท็จจริงในพืนทีกรุงเทพมหานคร สมควรเพิมเติมรายละเอียดบทบัญญัตบิ างประการเพือให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองของ
กรุงเทพมหานคร และโดยทีมาตรา 9 และมาตรา 10(1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัตทิ มีี บทบัญญัตบิ างประการเกียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติใ ห้ก ระทํา ได้โ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง กฎหมาย ประกอบกับ มาตรา 97 แห่ ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัตใิ ห้ตราเป็ นข้อบัญญัติ จึงจําเป็ นต้องตราข้อบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 75 ง วันที 3 สิงหาคม 2544
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