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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(1) (7) และ (8) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
อาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
 “อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและกลางคืน ไมวาจะเปนการ
อยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว 
 “หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังแบงอาคารเปนคูหา
และประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ 
 “ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังแบงอาคารเปนคูหา
และประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 
 “บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือ
แนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกินสามชั้น 
 “บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังแบงอาคารเปนบาน มีที่วาง
ระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง และดานขางของแตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบาน
แยกจากกันเปนสัดสวน 
 “อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ ใช เพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดนอยกวา 5 แรงมา และใหหมายความรวมถึงอาคารอ่ืนใดที่กอสรางหาง
จากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมได 
 “อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ 
การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม 
โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง สนามกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทา
อากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน 
 “อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยเปนพิเศษ เชน 
อาคารดังตอไปนี ้
  (ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน 
  (ข) อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน 100 ตันกรอส 
  (ค) อาคารหรือสิ่งที่สรางขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาชวงหนึ่งเกิน 10 
เมตร หรอืมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได 
  (ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลาย
ครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 
 “อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 
ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 
1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา 
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สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 “สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการ 
 “คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อ
ประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
 “โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร แสดง
ละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้น โดยจะมี
คาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
 “โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
 “ภัตตาคาร” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่
สําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 
 “วัสดุถาวร” หมายความวา วัสดุซึ่งตามปกติไมแปลงสภาพไดงายโดยน้ํา ไฟ หรือดินฟาอากาศ 
 “วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง 
 “พื้น” หมายความวา พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือ
ภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงดวย 
 “ฝา” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นแบงพื้นภายในอาคารใหเปนหอง ๆ 
 “ผนัง” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคารใหเปนหลังหรือเปน
หนวยแยกจากกัน 
 “ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา 18 เซนติเมตร และไมมีชองที่ใหไฟหรือ
ควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอื่นที่มีคุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอยกวาผนังที่กอดวยอิฐ
ธรรมดา หนา 18 เซนติเมตร ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กตองหนาไมนอยกวา 12 เซนติเมตร 
 “อิฐธรรมดา” หมายความวา ดินที่ทําขึ้นเปนแทงและไดเผาใหสุก 
 “หลังคา” หมายความวา สิ่งปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับปองกันแดดและฝน รวมทั้งโครงสรางหรือสิ่งใดซึ่ง
ประกอบขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี้ใหมั่นคงแข็งแรง 
 “ดาดฟา” หมายความวา พื้นสวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคลสามารถข้ึนไปใชสอยได 
 “ชวงบันได” หมายความวา ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นตอเนื่องกันโดยตลอด 
 “ลูกตั้ง” หมายความวา ระยะตั้งของขั้นบันได 
 “ลูกนอน” หมายความวา ระยะราบของขั้นบันได 
 “ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจากสิ่งใดๆ กีดขวาง 
 1 “ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร” หมายความวา ทางเดินที่สรางขึ้นอยูเหนือระดับพื้นดินเชื่อมระหวางอาคารโดยไมมี
การใชประโยชนเพื่อการอื่น นอกจากเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูใชอาคาร 
 “ที่วาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอาจจะจัดใหเปนบอน้ํา 
สระวายน้ํา บอพักน้ําเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยูภายนอกอาคารก็ได และใหหมายความรวมถึง
พื้นที่ของสิ่งกอสราง หรืออาคารที่สูงจากระดบัพื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับนั้น 
 “ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได ทั้งนี้ ไมวาจะ
มีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

หมวด 1  
ลักษณะของอาคาร 

 ขอ 2 หองแถวหรือตึกแถวแตละคูหา ตองมีความกวางโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนยกลางของเสาดานหนึ่งไป

                                              
1 บทนิยาม “ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร” เพิ่มเติมโดย ขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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ยังแนวศูนยกลางของเสาอีกดานหนึ่งไมนอยกวา 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังดานหนาชั้นลาง
ไมนอยกวา 4 เมตร และไมเกิน 24 เมตร มีพื้นที่ชั้นลางแตละคูหาไมนอยกวา 30 ตารางเมตร และตองมีประตูใหคนเขาออก
ไดทั้งดานหนาและดานหลัง 
 ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน 16 เมตร ตองจัดใหมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหวาง 
12 เมตรถึง 16 เมตร โดยใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา 10 ใน 100 ของพื้นที่ชั้นลางของอาคารนั้น 
 หองแถวหรือตึกแถวที่สรางอยูริมถนนสาธารณะตองใหระดับพื้นชั้นลางของหองแถวหรือตึกแถวมีความสูง 10 
เซนติเมตรจากระดับทางเทาหนาอาคาร หรือมีความสูง 25 เซนติเมตรจากระดับก่ึงกลางถนนสาธารณะหนาอาคาร แลวแตกรณี 

 ขอ 3 บานแถวแตละคูหาตองมีความกวางโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนยกลางของเสาดานหนึ่งไปยังแนว
ศูนยกลางของเสาอีกดานหนึ่งไมนอยกวา 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังดานหนาชั้นลางไมนอย
กวา 4 เมตร และไมเกิน 24 เมตร และมีพื้นที่ชั้นลางแตละคูหาไมนอยกวา 24 ตารางเมตร 
 ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน 16 เมตร ตองจัดใหมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหวาง 
12 เมตรถึง 16 เมตร โดยใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา 20 ใน 100 ของพื้นที่ชั้นลางของอาคารนั้น 

 ขอ 4 หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวจะสรางตอเนื่องกันไดไมเกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแถวหนึ่ง ๆ 
รวมกันไมเกิน 40 เมตร โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย ไมวาจะเปนเจาของเดียวกัน 
และใชโครงสรางเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม 

 ขอ 5 รั้วหรือกําแพงกั้นเขตที่อยูมุมถนนสาธารณะที่มีความกวางตั้งแต 3 เมตรขึ้นไป และมีมุมหักนอยกวา 135 
องศา ตองปาดมุมรั้วหรือกําแพงกั้นเขตนั้น โดยใหสวนที่ปาดมุมมีระยะไมนอยกวา 4 เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะ
เปนมุมเทา ๆ กัน 

 ขอ 6 สะพานสวนบุคคลสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา 3.50 เมตร และมีสวนลาดชันไมเกิน 
10 ใน 100 
 สะพานที่ใชเปนทางสาธารณะสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา 6 เมตร มีสวนลาดชันไมเกิน 8 ใน 
100 มีทางเทาสองขางกวางขางละไมนอยกวา 1.50 เมตร เวนแตสะพานที่สรางสําหรับรถยนตโดยเฉพาะจะไมมีทางเทาก็ได 
และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองขางดวย 

 ขอ 7 ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่อาคารตองไมบังชองระบายอากาศ หนาตาง ประตู หรือทาง
หนีไฟ 

 ขอ 8 ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารตองไมล้ําออกนอกแนวผนัง
รอบนอกของอาคาร และสวนบนสุดของปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตองสูงไมเกิน 6 เมตรจากสวนสูงสุดของ
หลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่ติดตั้งปายนั้น 

 ขอ 9 ปายที่ยื่นจากผนังอาคารใหยื่นไดไมเกินแนวกันสาด และใหสูงไดไมเกิน 60 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ปายไม
เกิน 2 ตารางเมตร 

 ขอ 10 ปายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไมไดยื่นจากผนังอาคาร ใหติดตั้งไดโดยมีความสูงของปายไมเกิน 60 
เซนติเมตรวัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรือมีพื้นที่ปายไมเกิน 2 ตารางเมตร 

 ขอ 11 ปายที่ติดตั้งใตกันสาดใหติดตั้งแนบผนังอาคาร และตองสูงจากพื้นทางเทานั้นไมนอยกวา 2.50 เมตร 

 ขอ 12 ปายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพใหติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แตจะยื่นหางจากผนังไดไมเกิน 50 
เซนติเมตร หรือหากติดตั้งปายบนกันสาด จะตองไมยื่นล้ําแนวปลายกันสาดนั้น และความสูงของปายทั้งสองกรณีตองไมเกิน
ความสูงของอาคาร 

 ขอ 13 ปายที่ติดตั้งอยูบนพื้นดินโดยตรง ตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งปายไปจนถึงกึ่งกลางถนน
สาธารณะที่อยูใกลปายนั้นที่สุด และมีความยาวของปายไมเกิน 32 เมตร 
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หมวด 2  
สวนตาง ๆ ของอาคาร 

สวนที่ 1  
วัสดุของอาคาร 

 ขอ 14 สิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่ติดตั้งบนพื้นดินโดยตรงใหทําดวยวัสดุทนไฟทั้งหมด 

 ขอ 15 เสา คาน พื้น บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแตสามชั้นขึ้นไป โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม 
โรงพยาบาล หอสมุด หางสรรพสินคา อาคารขนาดใหญ สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ทาอากาศยาน หรือ
อุโมงค ตองทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟดวย 

 ขอ 16 ผนังของตึกแถวหรือบานแถว ตองทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟดวย แตถากอดวยอิฐธรรมดาหรือ
คอนกรีตไมเสริมเหล็ก ผนังนี้ตองหนาไมนอยกวา 8 เซนติเมตร 

 ขอ 17 หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวที่สรางติดตอกัน ใหมีผนังกันไฟทุกระยะไมเกินหาคูหา ผนังกันไฟตองสราง
ตอเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับดาดฟาที่สรางดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ กรณีที่เปนหลังคาสรางดวยวัสดุไมทนไฟใหมีผนัง
กันไฟสูงเหนือหลังคาไมนอยกวา 30 เซนติเมตร ตามความลาดของหลังคา 

 ขอ 18 ครัวในอาคารตองมีพื้นและผนังที่ทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ สวนฝาและเพดานนั้น หากไมไดทํา
ดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ ก็ใหบุดวยวัสดุทนไฟ 

สวนที่ 2  
พื้นที่ภายในอาคาร 

 ขอ 19 อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพื้นที่ภายในแตละหนวยที่ใชเพื่อการอยูอาศัยไมนอยกวา 20 ตารางเมตร 

 ขอ 20 หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา 2.50 เมตร และมีพื้นที่ไมนอยกวา 8 ตารางเมตร 

 ขอ 21 ชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร ความกวาง 

1. อาคารอยูอาศัย 1.00 เมตร 
2. อาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน อาคารสาธารณะ อาคาร

พาณิชย โรงงาน อาคารพิเศษ 
1.50 เมตร 

 ขอ 22 หองหรือสวนของอาคารที่ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตองมีระยะดิ่งไมนอยกวาตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้ 

ประเภทการใชอาคาร ระยะดิ่ง 

1. หองที่ใชเปนที่พักอาศัย บานแถว หองพักโรงแรม หองเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสําหรับ
อาคารอยูอาศัย หองพักคนไขพิเศษ ชองทางเดินในอาคาร 

2.60 เมตร 

2. หองที่ใชเปนสํานักงาน หองเรียน หองอาหาร หองโถงภัตตาคาร โรงงาน 3.00 เมตร 
3. หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม คลังสินคา โรงครัว ตลาด และอื่น ๆ  ที่คลายกัน 3.50 เมตร 
4. หองแถว ตึกแถว  

4.1 ชั้นลาง 3.50 เมตร 
4.2 ตั้งแตชั้นสองขึ้นไป 3.00 เมตร 

5. ระเบียง 2.20 เมตร 
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 ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งใหวัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นใตหลังคาใหวัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร 
และในกรณีของหองหรือสวนของอาคารที่อยูภายในโครงสรางของหลังคา ใหวัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของหองหรือ
สวนของอาคารดังกลาวที่ไมใชโครงสรางของหลังคา 
 หองในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหวางพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต 5 เมตรขึ้นไป จะทําพื้นชั้นลอยในหองนั้นก็ได โดยพื้น
ชั้นลอยดังกลาวนั้นตองมีเนื้อที่ไมเกินรอยละสี่สิบของเนื้อที่หอง ระยะดิ่งระหวางพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตองไมนอยกวา 
2.40 เมตร และระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงพื้นชั้นลอยตองไมนอยกวา 2.40 เมตร ดวย 
 หองน้ํา หองสวม ตองมีระยะดิ่งระหวางพื้นถึงเพดานไมนอยกวา 2 เมตร 

สวนที่ 3  
บันไดของอาคาร 

 ขอ 23 บันไดของอาคารอยูอาศัยถามีตองมีอยางนอยหนึ่งบันไดที่มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร 
ชวงหนึ่งสูงไมเกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลวเหลือความกวางไม
นอยกวา 22 เซนติเมตร และตองมพีื้นหนาบันไดมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได 
 บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง 3 เมตร หรือนอยกวานั้น และชานพักบันไดตองมีความกวาง
และยาวไมนอยกวาความกวางของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนต่ําสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตอง
สูงไมนอยกวา 1.90 เมตร 

 ขอ 24 บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน อาคารสาธารณะ อาคาร
พาณิชย โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไมเกิน 300 ตารางเมตร ตองมี
ความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.20 เมตร แตสําหรับบันไดของอาคารดังกลาวที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกัน
เกิน 300 ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา 1.50 เมตร ตองมี
บันไดอยางนอยสองบันได และแตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.20 เมตร 
 บันไดของอาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของคนจํานวนมาก เชน บันไดหองประชุมหรือหองบรรยายที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต 
500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
หรือบันไดของแตละชั้นของอาคารนั้นที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตองมีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร 
อยางนอยสองบันได ถามีบันไดเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา  3 เมตร 
 บันไดที่สูงเกิน 4 เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง 4 เมตร หรือนอยกวานั้น และระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพัก
บันไดถึงสวนต่ําสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา 2.10 เมตร 
 ชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยกวาความกวางสุทธิของบันได เวนแตบันไดที่
มีความกวางสุทธิเกิน 2 เมตร ชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดจะมีความยาวไมเกิน 2 เมตรก็ได 
 บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองมีลูกตั้งสูงไมเกิน 18 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกัน
ออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา 25 เซนติเมตร และตองมีราวบันไดกันตก บันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน 6 เมตร และชวง
บันไดสูงเกิน 1 เมตร ตองมีราวบันไดทั้งสองขาง บริเวณจมูกบันไดตองมีวัสดุกันลื่น 

 ขอ 25 บันไดตามขอ 24 จะตองมีระยะหางไมเกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น 

 ขอ 26 บันไดตามขอ 23 และขอ 24 ที่เปนแนวโคงเกิน 90 องศา จะไมมีชานพักบันไดก็ได แตตองมีความกวาง
เฉลี่ยของลูกนอนไมนอยกวา 22 เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ 23 และไมนอยกวา 25 เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ 24 

สวนที่ 4  
บันไดหนีไฟ 

 ขอ 27 อาคารที่สูงตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไปและสูงไมเกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟาเหนือชั้นที่สามที่
มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแลว ตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหนึ่งแหง 
และตองมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 
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 ขอ 28 บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา 60 องศา เวนแตตึกแถวและบานแถวที่สูงไมเกินสี่ชั้น ใหมีบันได
หนีไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได และตองมีชานพักบันไดทุกชั้น 

 ขอ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และตองมีผนังสวนที่บันได
หนีไฟพาดผานเปนผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ 
 บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถาทอดไมถึงพื้นชั้นลางของอาคารตองมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหยอนลง
มาจนถึงพื้นชั้นลางได 

 ขอ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร มีผนังทึบกอสรางดวยวัสดุ
ถาวรที่เปนวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชองประตูหนีไฟ และตองมีอากาศถายเทจาก
ภายนอกอาคารไดโดยแตละชั้นตองมีชองระบายอากาศที่เปดสูภายนอกอาคารไดมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร 
กับตองมีแสงสวางใหเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน 

 ขอ 31 ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.90 เมตร 
และตองทําเปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกเทานั้น กับตองติดอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง และตอง
สามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีธรณีหรือขอบกั้น 

 ขอ 32 พื้นหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันไดและอีกดานหนึ่งกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร 
2 สวนที่ 5  

ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร 

 ขอ 32/1 ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารของอาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารสูง ใหมีลักษณะ 
ดังตอไปนี ้
  (1) มีความกวางของทางเดินเชื่อมไมนอยกวา 3 เมตร แตไมเกิน 6 เมตร และสูงจากระดับพื้นดินหรือ
ถนนใตทางเดินเชื่อมถึงสวนที่ต่ําที่สุดของโครงสรางที่ไมใชเสาหรือฐานรากของทางเดินเชื่อมไมนอยกวา 5.50 เมตร 
  (2) อาคารที่มีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารมากกวาหนึ่งแหง ตองมีระยะของชองวางในแนวราบระหวาง
ทางเดินเชื่อมไมวาจะอยูในชั้นเดียวกันหรือตางชั้นกันไมนอยกวา 30 เมตร 
  (3) วัสดุโครงสรางหลักตองเปนวัสดุทนไฟที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 
  (4) ไมมีสิ่งกีดขวางหรือการใชประโยชนอยางอื่นที่เปนอุปสรรคตอการสัญจร 
  (5) หามกอสรางทางเดินเชื่อมระหวางอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือ
กฎหมายอื่นใดกําหนดใหผนังของอาคารเปนผนังทึบ 
  (6) ลักษณะอื่นตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศ
กําหนด 
 การคํานวณพื้นที่อาคารที่มีทางเชื่อมระหวางอาคารตามวรรคหนึ่งไมตองนําพื้นที่ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารมา
คํานวณรวมกับพื้นที่อาคารที่มีการเชื่อมกัน 

 ขอ 32/2 ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารตามขอ 32/1 ไมถือเปนสิ่งปกคลุมและพื้นที่ใตทางเดินเชื่อมระหวาง
อาคารดังกลาวใหเปนที่วางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และในกรณีที่โครงสรางของทางเดินเชื่อมระหวางอาคารมี
เสาและฐานราก เสาและฐานรากตองไมตั้งอยูบนถนนโดยรอบอาคาร 

 ขอ 32/3 เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารตองดูแลและบํารุงรักษาโครงสรางและระบบอุปกรณตาง ๆ 
ของทางเดินเชื่อมระหวางอาคารใหมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใชงานไดตามปกติและไมกอใหเกิดภยันตรายตอชีวิต 
รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน 
 ในกรณีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารตางเจาของ เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารที่เกี่ยวของมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามวรรคหนึ่งรวมกัน 
                                              
2 สวนที่ 5 ขอ 32/1 ขอ 32/2 และขอ 32/3 ของหมวด 2 เพิ่มเติมโดย ขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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หมวด 3  
ที่วางภายนอกอาคาร 

 ขอ 33 อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
  (1) อาคารอยูอาศัย และอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอยกวา 30 ใน 100 สวนของพื้นที่ชั้นใด
ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 
  (2) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไมไดใชเปนที่อยูอาศัย 
ตองมีที่วางไมนอยกวา 10 ใน 100 สวน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แตถาอาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัย
ดวยตองมีที่วางตาม (1) 

 ขอ 34 หองแถวหรือตึกแถวซึ่งดานหนาไมติดริมถนนสาธารณะ ตองมีที่วางดานหนาอาคารกวางไมนอยกวา 6 
เมตร โดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นล้ําเขาไปในพื้นที่ดังกลาว 
 หองแถวหรือตึกแถว ตองมีที่วางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา 3 เมตร เพื่อใชติดตอถึงกัน โดยไมใหมีสวนใดของ
อาคารยื่นล้ําเขาไปในพื้นที่ดังกลาว เวนแตการสรางบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ําไมเกิน 1.40 เมตร 
 ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร ตองมีที่วาง
ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางไมนอยกวา 4 เมตร เปนชองตลอดความลึกของหองแถวหรือตึกแถว 
เพื่อเชื่อมกบัที่วางหลังอาคาร 
 หองแถวหรือตึกแถวที่สรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง 40 เมตร แตมีที่วางระหวางแถว
ดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางนอยกวา 4 เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถว 
แตใหถือวาหองแถวหรือตึกแถวนั้นสรางตอเนือ่งเปนแถวเดียวกัน 
 ที่วางตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรือสิ่งกอสรางอื่นใด หรือจัดใหเปน
บอน้ํา สระวายน้ํา ที่พักมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไมได 
 หองแถวหรือตึกแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอื่น ตองมีที่วางระหวางดานขางของหองแถวหรือตึกแถวกับเขต
ที่ดินของผูอื่นนั้นกวางไมนอยกวา 2 เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่กอสรางขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไมมากกวา
พื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน 15 เมตร 

 ขอ 35 หองแถวหรือตึกแถวที่มีที่วางหลังอาคารตามขอ 34 วรรคสอง และไดรนแนวอาคารตามขอ 41 แลว ไม
ตองมีที่วางตามขอ 33(1) และ (2) อีก 

 ขอ 36 บานแถวตองมีที่วางดานหนาระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา 3 เมตร 
และตองมีที่วางดานหลังอาคารระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
 ระหวางแถวดานขางของบานแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร ตองมีที่วางระหวางแถว
ดานขางของบานแถวนั้นกวางไมนอยกวา 4 เมตร เปนชองตลอดความลึกของบานแถว 
 บานแถวที่สรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง 40 เมตร แตมีที่วางระหวางแถวดานขางของ
บานแถวนั้นกวางนอยกวา 4 เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวางแถวดานขางของบานแถว แตใหถือวาบานแถวนั้นสราง
ตอเนื่องเปนแถวเดียวกัน 

 ขอ 37 บานแฝดตองมีที่วางดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกวางไมนอย
กวา 3 เมตรและ 2 เมตรตามลําดับ และมีที่วางดานขางกวางไมนอยกวา 2 เมตร 

 ขอ 38 คลังสินคาที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร ตองมี
ที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 6 เมตร สองดาน สวนดานอื่นตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินไมนอย
กวา 3 เมตร 
 คลังสินคาที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคาร
นั้นไมนอยกวา 10 เมตร สองดาน สวนดานอื่นตองมีที่วางหางจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 5 เมตร 
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 3 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับแกอาคารคลังสินคาที่อยูในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เวนแตดานที่อยูติดตอกับเขตที่ดินที่อยูนอกเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสราง
อาคารนั้นไมนอยกวา 10 เมตร 

 ขอ 39 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 
ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 3 เมตร จํานวนสองดานโดยผนังอาคารทั้งสอง
ดานนี้ใหทําเปนผนังทึบดวยอิฐหรือคอนกรีตยกเวนประตูหนีไฟ สวนดานที่เหลือใหมีที่วางไมนอยกวา 6 เมตร 
 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร 
ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 6 เมตร ทุกดาน 
 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดิน
ที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 10 เมตร ทุกดาน 
 4 ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามมิใหใชบังคับแกอาคารโรงงานที่อยูในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เวนแตดานที่อยูติดตอกับเขตที่ดินที่อยูนอกเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสราง
อาคารนั้นไมนอยกวา 10 เมตร 

หมวด 4  
แนวอาคารและระยะตาง ๆ ของอาคาร 

 ขอ 40 การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารหรือสวนของอาคารจะตองไมล้ําเขาไปในที่สาธารณะ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเจาพนกังานซึ่งมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น 

 ขอ 41 อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา 6 เมตร ใหรนแนวอาคารหาง
จากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย 3 เมตร  
 อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ ปาย
หรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย หรือคลังสินคา ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ 
  (1) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา 10 เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนน
สาธารณะอยางนอย 6 เมตร 
  (2) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป แตไมเกิน 20 เมตร ใหรนแนวอาคารหาง
จากเขตถนนสาธารณะอยางนอย 1 ใน 10 ของความกวางของถนนสาธารณะ 
  (3) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน 20 เมตรขึ้นไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะ
อยางนอย 2 เมตร 

 ขอ 42 อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะ เชน แมน้ํา คู คลอง ลําราง หรือลํากระโดง ถา
แหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา 10 เมตร ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา 3 
เมตร แตถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้น
ไมนอยกวา 6 เมตร 
 สําหรับอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญ เชน บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ตองรนแนว
อาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา 12 เมตร 
 ทั้งนี้ เวนแต สะพาน เข่ือน รั้ว ทอระบายน้ํา ทาเรือ ปาย อูเรือ คานเรือ หรือที่วางที่ใชเปนที่จอดรถไมตองรนแนว
อาคาร 

                                              
3 วรรคสามของขอ 38 เพิ่มเติมโดย ขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
4 วรรคสี่ของขอ 39 เพิ่มเติมโดย ขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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 ขอ 43 ใหอาคารที่สรางตามขอ 41 และขอ 42 ตองมีสวนต่ําสุดของกันสาดหรือสวนยื่นสถาปตยกรรมสูงจาก
ระดับทางเทาไมนอยกวา 3.25 เมตร ทั้งนี้ ไมนับสวนตบแตงที่ยื่นจากผนังไมเกิน 50 เซนติเมตร และตองมีทอรับน้ําจากกัน
สาดหรือหลังคาตอแนบหรือฝงในผนังหรือเสาอาคารลงสูทอสาธารณะหรือบอพัก 

 ขอ 44 ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหนึ่งจุดใด ตองไมเกินสองเทาของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับ
แนวเขตดานตรงขามของถนนสาธารณะที่อยูใกลอาคารนั้นที่สุด 
 ความสูงของอาคารใหวัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่กอสรางขึ้นไปถึงสวนของอาคารที่สูงที่สุด สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

 ขอ 45 อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากันขนาบอยูเมื่อระยะระหวางถนนสาธารณะ
สองสายนั้นไมเกิน 60 เมตร และสวนกวางของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กวางกวาไมเกิน 60 เมตร ความสูงของอาคาร 
ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบที่ใกลที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวาง
กวา 

 ขอ 46 อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยูที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตองไม
เกินสองเทาของระยะราบที่ใกลที่สุด จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวางกวา และ
ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน 60 เมตร 
 สําหรับอาคารซึ่งเปนหองแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน 15 เมตร 

 ขอ 47 รั้วหรือกําแพงที่สรางขึ้นติดตอหรือหางจากถนนสาธารณะนอยกวาความสูงของรั้ว ใหกอสรางไดสูงไมเกิน 
3 เมตร เหนือระดับทางเทาหรือถนนสาธารณะ 

 5 ขอ 48 การกอสรางอาคารในที่ดินเจาของเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
  (1) ผนังของอาคารดานที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคารตองมี
ระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดานที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังตอไปนี้ 
   (ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียง
ของอาคารอ่ืนที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ไมนอยกวา 4 เมตร 
   (ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียง
ของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 5 เมตร 
   (ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจาก
ผนังหรอืระเบียงของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 6 เมตร 
  (2) ผนังของอาคารดานที่เปนผนังทึบตองมีระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดานที่มีหนาตาง ประตู ชอง
ระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังตอไปนี ้
   (ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคาร
อื่นที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ไมนอยกวา 2 เมตร 
   (ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคาร
อื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 3 เมตร 
   (ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอ่ืนที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ไมนอยกวา 2.50 เมตร 
   (ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 3.50 เมตร 
  (3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ดานที่เปนผนังทึบตองอยูหางจากผนัง
ของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ดานที่เปนผนังทึบ ไมนอยกวา 1 เมตร 

                                              
5 ขอ 48 ความเดิมถูกยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว 
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 สําหรับอาคารที่มีลักษณะตาม (2) และ (3) ผนังของดาดฟาของอาคารดานที่อยูใกลกับอาคารอ่ืนใหทําการกอสราง
เปนผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟาไมนอยกวา 1.80 เมตร 

 ขอ 49 การกอสรางอาคารในบริเวณดานขางของหองแถวหรือตึกแถว 
  (1) ถาหองแถวหรือตึกแถวนั้นมีจํานวนรวมกันไดตั้งแตสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไดตั้งแต 40 
เมตรขึ้นไป และอาคารที่จะสรางขึ้นเปนหองแถวหรือตึกแถว หองแถวหรือตึกแถวที่จะสรางขึ้นตองหางจากผนังดานขางของ
หองแถวหรือตึกแถวเดิมไมนอยกวา 4 เมตร แตถาเปนอาคารอื่นตองหางจากผนังดานขางของหองแถวหรือตึกแถวเดิมไมนอย
กวา 2 เมตร 
  (2) ถาหองแถวหรือตึกแถวนั้นมีจํานวนไมถึงสิบคูหาและมีความยาวรวมกันไมถึง 40 เมตร อาคารที่
สรางขึ้นจะตองหางจากผนังดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นไมนอยกวา 2 เมตร เวนแตการสรางหองแถวหรือตึกแถวตอ
จากหองแถวหรือตึกแถวเดิมตามขอ 4 

 ขอ 50 ผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคารตองมีระยะหาง
จากแนวเขตที่ดิน ดังนี ้
  (1) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา 2 เมตร 
  (2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา 
3 เมตร 
 ผนังของอาคารที่อยูหางเขตที่ดินนอยกวาตามที่กําหนดไวใน (1) หรือ (2) ตองอยูหางจากเขตที่ดินไมนอยกวา 50 
เซนติเมตร เวนแตจะกอสรางชิดเขตที่ดินและอาคารดังกลาวจะกอสรางไดสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยูชิดเขตที่ดิน
หรือหางจากเขตที่ดินนอยกวาที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ตองกอสรางเปนผนังทึบ และดาดฟาของอาคารดานนั้นใหทําผนังทึบ
สูงจากดาดฟาไมนอยกวา 1.80 เมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดินตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียง
ดานนั้นดวย 

ใหไว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
พินิจ  จารุสมบัติ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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