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ข้อบญัญติักรงุเทพมหานคร 
เรื�อง ควบคมุอาคาร 

พ.ศ. 2544 

 โดยที�เป็นการสมควรแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดย
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบญัญตัทิี�มบีทบญัญตับิางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสทิธิ
และเสรภีาพของบุคคล ซึ�งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้กระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเหน็ชอบของสภากรุงเทพมหานคร จงึตรา
ขอ้บญัญตัขิึ�นไว ้ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ขอ้บญัญตันิี�เรยีกว่า “ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื�อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544” 

 ข้อ 2 ขอ้บญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ข้อ 3 ใหย้กเลกิ 

  (1) ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื�อง ควบคุมการก่อสรา้งอาคาร พ.ศ. 2522 
  (2) ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื�อง อาคารจอดรถยนต ์พ.ศ. 2521 
 บรรดาเทศบญัญตั ิขอ้บญัญตั ิขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศหรอืคําสั �งอื�นใดในส่วนที�ไดบ้ญัญตัไิวแ้ลว้ในขอ้บญัญตันิี� 
หรอืซึ�งขดัแยง้กบัขอ้บญัญตันิี�ใหใ้ชข้อ้บญัญตันิี�แทน 

 ข้อ 4 ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครรกัษาการตามขอ้บญัญตัินี� และมอีํานาจออกขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ

หรอืคาํสั �งเพื�อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตันิี� 

หมวด 1 

วิเคราะหศ์พัท ์

 ข้อ 5 ในขอ้บญัญตันิี� 

  (1) “กรวด” หมายความว่า กอ้นหนิที�เกดิตามธรรมชาตขินาดโตเกนิ 3 มลิลเิมตร 
  (2) “ก่อสรา้ง” หมายความว่า สรา้งอาคารขึ�นใหม่ทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งขึ�นแทนของเดมิหรอืไม่ 
  (3) “การระบายนํ� าทิ�ง” หมายความว่า การปล่อยนํ�าทิ�งลงสู่หรือไหลไปสู่แหล่งรองรบันํ�าทิ�งหรือแหล่ง
ระบายนํ�า 
  (4) “เขตทาง” หมายความว่า ความกวา้งรวมของทางระหว่างแนวที�ดนิทั �งสองดา้น ซึ�งรวมความกวา้งของ
ผวิจราจร ทางเทา้ ที�ว่างสาํหรบัปลกูตน้ไม ้คนํู�า และอื�นๆ เขา้ดว้ย 
  (5) “คลงัสนิค้า” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�ใชเ้ป็นที�สําหรบัเกบ็สนิค้าหรอื
สิ�งของ เพื�อประโยชน์ทางการคา้หรอือุตสาหกรรม หรอืเพื�อประโยชน์ในการประกอบกจิการเกบ็ขนถ่ายสนิคา้ ทั �งนี� ไม่รวมถงึ
อาคารเกบ็ของ 
  (6) “ความกวา้งของบนัได” หมายความว่า ระยะที�วดัตามความยาวของลกูนอนบนัได 
  (7) “ความสูงของอาคาร” หมายความว่า ส่วนสูงของอาคารวดัตามแนวดิ�งจากระดบัถนนขึ�นไปถึงส่วน
ของอาคารที�สงูที�สดุ 
  (8) “คอนกรตี” หมายความว่า วสัดุที�ประกอบขึ�นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ มวลผสมละเอยีด เช่น 
ทราย เป็นต้น มวลผสมหยาบ เช่น หนิ หรอืกรวด เป็นต้น และนํ�า ทั �งนี� ให้หมายความรวมถงึ คอนกรตีกําลงัปกต ิคอนกรตี
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กาํลงัสงู และคอนกรตีกาํลงัสงูพเิศษ 
  (9) “คอนกรตีเสรมิเหลก็” หมายความว่า คอนกรตีที�มเีหลก็เสรมิฝังภายในใหท้าํหน้าที�รบัแรงไดม้ากขึ�น 
  (10) “คอนกรตีอดัแรง” หมายความว่า คอนกรตีที�มเีหลก็เสรมิอดัแรงฝังภายในที�ทาํใหเ้กดิหน่วยแรงที�มี
ปรมิาณพอจะลบลา้งหน่วยแรงอนัเกดิจากนํ�าหนกับรรทุก 
  (11) “โครงสรา้งหลกั” หมายความว่า ส่วนประกอบของอาคารที�เป็นเสา คาน ตง พื�น หรอืโครงเหลก็ที�มี
ช่วงพาดตั �งแต่ 15 เมตร ขึ�นไป ซึ�งโดยสภาพถอืไดว้่ามคีวามสาํคญัต่อความมั �นคงของอาคารนั �น 
  (12) “จุดสดุเชงิลาด” หมายความว่า จุดเริ�มตน้หรอืจุดสดุทา้ยที�มคีวามเอยีงลาดน้อยกว่า 2 ใน 100  
  (13) “ช่วงบนัได” หมายความว่า ระยะตั �งบนัไดซึ�งมขี ั �นต่อเนื�องกนัโดยตลอด 
  (14) “ชั �นใตด้นิ” หมายความว่า พื�นของอาคารชั �นที�อยู่ตํ�ากว่าระดบัดนิมากกว่า 1.20 เมตร 
  (15) “เชงิลาดสะพาน” หมายความว่า สะพานหรอืทางสาธารณะเปลี�ยนระดบัหรอืทางเดนิรถเฉพาะที�
เชื�อมกบัสะพานหรอืทางเปลี�ยนระดบัที�มสีว่นลาดชนัตอนหนึ�งตอนใดตั �งแต่ 2 ใน 100 ขึ�นไป 
  (16) “ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรอืเปลี�ยนสว่นต่างๆ ของอาคารใหค้งสภาพเดมิ 
  (17) “ฐานราก” หมายความว่า สว่นของอาคารที�ใชถ่้ายนํ�าหนกัอาคารลงสูด่นิ 
  (18) “ดดัแปลง” หมายความว่า เปลี�ยนแปลงต่อเติม เพิ�ม ลด หรือขยาย ซึ�งลักษณะขอบเขต แบบ 
รูปทรง สดัส่วน นํ�าหนัก เนื�อที�ของโครงสรา้งของอาคารหรอืส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ�งไดก้่อสรา้งไวแ้ลว้ใหผ้ดิไปจากเดมิ และ
มใิช่การซ่อมแซมหรอืการดดัแปลงที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
  (19) “ดาดฟ้า” หมายความว่า พื�นที�สว่นบนสดุของอาคารที�ไม่มหีลงัคาปกคลุม และบุคคลขึ�นไปใชส้อย 
  (20) “ดนิ” หมายความว่า วสัดุธรรมชาตทิี�ประกอบเป็นเปลอืกโลก เช่น หนิ กรวด ทราย ดนิเหนียว เป็น
ตน้ 
  (21) “ตลาด” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�ใช้เป็นตลาดตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสขุ 
  (22) “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที�ก่อสร้างติดต่อกนัเป็นแถวตั �งแต่สองคูหาขึ�นไป มผีนังร่วมแบ่ง
อาคารเป็นคหูา และประกอบดว้ยวสัดุทนไฟเป็นสว่นใหญ่ 
  (23) “ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ทางสาธารณะที�ยวดยานผ่านได ้
  (24) “ทราย” หมายความว่า กอ้นหนิเมด็เลก็ละเอยีดที�มขีนาดโตไม่เกนิ 3 มลิลเิมตร 
  (25) “ทาง” หมายความว่า ทางตามกฎหมายว่าดว้ยการจราจรทางบกไม่ว่าในระดบัพื�นดนิ ใต้ดนิ หรอื
เหนือพื�นดนิ แต่ไม่รวมถงึทางรถไฟ 
  (26) “ทางเขา้ออกของรถ” หมายความว่า ทางที�ใชส้าํหรบัเขา้ออกหรอืออกหรอืเขา้จากที�จอดรถถงึปาก
ทางเขา้ออกของรถ หรอืปากทางออกของรถหรอืปากทางเขา้ของรถ 
  (27) “ทางนํ�าสาธารณะ” หมายความว่า ทางนํ�าที�ประชาชนมสีทิธใิชเ้ป็นทางคมนาคมได ้
  (28) “ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า บรเิวณที�ทางที�อยู่ในระดบัเดยีวกนัหรอืต่างระดบักนัตั �งแต่สอง
สายที�มเีขตทางกวา้งตั �งแต่ 6 เมตรขึ�นไป และยาวต่อเนื�องไม่น้อยกว่า 200 เมตร มาบรรจบหรอืตดักนัที�บรเิวณระดบัเดยีวกนั 
  (29) “ทางระบายนํ� าสาธารณะ” หมายความว่า ช่องนํ�าไหลตามทางสาธารณะและถนนสาธารณะ ซึ�ง
กาํหนดไวใ้หร้ะบายออกจากอาคารได ้
  (30) “ทางสว่นบุคคล” หมายความว่า ที�ดนิของเอกชนซึ�งประชาชนใชเ้ป็นทางคมนาคมได ้และมลีกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลายอย่าง ดงัต่อไปนี� 
   (1) เป็นทางคมนาคมที�มคีวามยาวไม่เกนิ 500 เมตร 
   (2) เป็นทางคมนาคมที�เจา้ของกรรมสทิธิ �หวงหา้มกรรมสทิธิ �ไวไ้ม่ว่าจะโดยการปิดป้ายประกาศ 
หรอืการเรยีกหรอืรบัค่าตอบแทนสาํหรบัการใชเ้ป็นทางคมนาคม หรอืการทําสญัญากบัผูใ้ช ้แต่ไม่รวมถงึการทาํสญัญายนิยอม
ใหก้รุงเทพมหานครเขา้ปรบัปรุงใชส้อย 
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  (31) “ทางสาธารณะ” หมายความว่า ที�ดนิที�ประชาชนมสีทิธใิชเ้ป็นทางคมนาคมไดท้ี�ไม่ใช่ทางสว่นบุคคล 
  (32) “ที �กลบัรถ” หมายความว่า พื�นที�หรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นที�กลบัรถเพื�อสะดวกในการจอดหรอืเขา้
ออกของรถ 
  (33) “ที �จอดรถ” หมายความว่า พื�นที�หรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นมาเพื�อใชเ้ป็นที�จอดรถสาํหรบัอาคารบางชนิดหรอื
บางประเภท ทั �งนี�ใหห้มายความรวมถงึพื�นที�หรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นที�จอดรถ เพื�อใหเ้ช่าจอดหรอืเกบ็ฝากรถ 
  (34) “ที �พกัมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรอืสถานที�ที�ใชส้ําหรบัเกบ็กกัมูลฝอยเพื�อรอการยา้ยไปที�
พกัรวมมลูฝอย 
  (35) “ที �พกัรวมมลูฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรอืสถานที�ที�ใชส้าํหรบัเกบ็กกัมลูฝอยเพื�อรอการขนยา้ย
ไปกาํจดั 
  (36) “ที �ว่าง” หมายความว่า พื�นที�อนัปราศจากหลงัคาหรอืสิ�งก่อสรา้งปกคลุม ซึ�งพื�นที�ดงักล่าวอาจจะจดั
ใหเ้ป็นบ่อนํ�า สระว่ายนํ�า บ่อพกันํ�าเสยี ที�พกัรวมมลูฝอยหรอืที�จอดรถ ที�อยู่ภายนอกอาคารกไ็ด ้และใหค้วามหมายรวมถงึพื�นที�
ของสิ�งก่อสรา้งหรอือาคารที�สงูจากระดบัพื�นดนิไม่เกนิ 1.20 เมตร และไม่มหีลงัคาหรอืสิ�งก่อสรา้งปกคลุมเหนือระดบันั �น 
  (37) “ที �สาธารณะ” หมายความว่า ที�ซึ�งเปิดหรอืยนิยอมใหป้ระชาชนเขา้ไปหรอืใชเ้ป็นทางสญัจรได ้ทั �งนี�
ไม่ว่าจะมกีารเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนหรอืไม่ 
  (38) “แท่นกลบัรถ” หมายความว่า อุปกรณ์หรือเครื�องจักรกลที�ใช้สําหรบัติดตั �งภายในอาคารหรือ
ภายนอกอาคารเพื�อช่วยในการหมุนหรอืกลบัรถ 
  (39) “นายช่าง” หมายความว่า ขา้ราชการกรุงเทพมหานครที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั �งใหเ้ป็น
นายช่าง 
  (40) “นายตรวจ” หมายความว่า ขา้ราชการกรุงเทพมหานครที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั �งให้
เป็นนายตรวจ 
  (41) “นํ� าทิ�ง” หมายความว่า นํ� าจากอาคารที�ผ่านระบบบําบัดนํ�าเสียแล้วจนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที�กาํหนด หรอืมคีุณภาพที�เหมาะสมจะระบายลงแหล่งรองรบันํ�าทิ�งได ้
  (42) “นํ�าเสยี” หมายความว่า ของเหลวที�ผ่านการใชแ้ลว้ทุกชนิดทั �งที�มกีากหรอืไม่มกีาก 
  (43) “นํ� าหนักบรรทุกคงที �” หมายความว่า นํ�าหนักของส่วนต่างๆ ของอาคาร ทั �งนี�ใหร้วมถงึนํ�าหนกัของ
วตัถุต่างๆ ที�มใิช่โครงสรา้งของอาคารแต่ก่อสรา้งหรอืตดิตั �งอยู่บนสว่นต่างๆ ของอาคารตลอดไป 
  (44) “แนวถนน” หมายความว่า เขตถนนและทางเดนิที�กาํหนดไวใ้หเ้ป็นทางสาธารณะ 
  (45) “บ่อดกัไขมนั” หมายความว่า สว่นที�เปิดไดข้องทางระบายนํ�าที�กาํหนดไวเ้พื�อดกัไขมนั 
  (46) “บา้นแถว” หมายความว่า หอ้งแถวหรอืตกึแถวที�ใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั ซึ�งมทีี�ว่างดา้นหน้าและดา้นหลงั
ระหว่างรั �วหรอืแนวเขตที�ดนิกบัตวัอาคารแต่ละคหูา 
  (47) “บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที�ใช้เป็นที�อยู่อาศยัก่อสร้างติดต่อกนัสองบ้าน มีผนังร่วมแบ่ง
อาคารเป็นบา้น มทีี�ว่างระหว่างรั �วหรอืแนวเขตที�ดนิกบัอาคารดา้นหน้าดา้นหลงัและดา้นขา้งของแต่ละบา้น และมทีางเขา้ออก
ของแต่ละบา้นแยกจากกนัเป็นสดัสว่น 
  (48) “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื�อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนย้าย ใช้
หรอืเปลี�ยนการใช้อาคารโดยมรีูปแสดงรายละเอยีดส่วนสําคญัขนาดเครื�องหมายวสัดุและการใชส้อยต่างๆ ของอาคารอย่าง
ชดัเจนพอที�จะใชใ้นการดาํเนินการได ้
  (49) “ปั�นจั �น” หมายความว่า เครื�องยกที�ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น เสา และรอก เป็นต้น ไม่ว่าจะมี
คานยื�นหรอืไม่ม ีสาํหรบัยกของหนกั 
  (50) “ปากทางเข้าออกของรถ” หมายความว่า ส่วนของทางสําหรับรถเข้าออกที�เชื�อมกับเขตทาง
สาธารณะ 
  (51) “ปากทางออกของรถ” หมายความว่า สว่นของทางสาํหรบัรถออกที�เชื�อมกบัเขตทางสาธารณะ 
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  (52) “ปากทางเขา้ของรถ” หมายความว่า สว่นของทางสาํหรบัรถเขา้ที�เชื�อมกบัเขตทางสาธารณะ 
  (53) “แปลน” หมายความว่า แบบแสดงลกัษณะสว่นราบของอาคาร 
  (54) “ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในดา้นตั �งซึ�งกั �นดา้นนอกหรอืระหว่างหน่วยของอาคารใหเ้ป็น
หลงัหรอืหน่วยแยกจากกนั 
  (55) “ผนังกนัไฟ” หมายความว่า ผนังทบึที�ทาํดว้ยวสัดุทนไฟที�มคีุณสมบตัใินการป้องกนัไฟไดด้ไีม่น้อย
กว่าผนังที�ก่อดว้ยอฐิธรรมดา ฉาบปูน 2 ดา้น หนาไม่น้อยกว่า 18 เซนตเิมตร ถ้าเป็นผนังคอนกรตีเสรมิเหลก็ต้องหนาไม่น้อย
กว่า 12 เซนตเิมตร และไม่มชี่องที�ใหไ้ฟหรอืควนัผ่านได ้
  (56) “ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ�งรบัผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง 
ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร 
  (57) “ผูด้ําเนินการ” หมายความว่า เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารซึ�งกระทําการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อ
ถอน หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารดว้ยตนเอง และหมายความรวมถงึผูซ้ึ�งตกลงรบักระทําการดงักล่าวไม่ว่าจะมคี่าตอบแทนหรอืไม่ก็
ตาม และผูร้บัจา้งช่วง 
  (58) “ผูอ้อกแบบ” หมายความว่า ผูร้บัผดิชอบในการคํานวณ เขยีนแบบ และกําหนดรายการ เพื�อใชใ้น
การก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร 
  (59) “แผนผงับรเิวณ” หมายความว่า แผนที�แสดงลกัษณะที�ตั �ง และขอบเขตที�ดนิและอาคารที�ก่อสรา้ง 
ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย ใชห้รอืเปลี�ยนการใช ้รวมทั �งแสดงลกัษณะและขอบเขตของที�สาธารณะและอาคารในบรเิวณที�ดนิ
ที�ตดิต่อโดยสงัเขปดว้ย 
  (60) “ฝา” หมายความว่า สว่นก่อสรา้งในดา้นตั �งซึ�งกั �นแบ่งพื�นที�ภายในอาคารใหเ้ป็นหอ้งๆ 
  (61) “พื�น” หมายความว่า พื�นของอาคารที�บุคคลเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยไดภ้ายในขอบเขตของคานหรอืตง
ที�รบัพื�นหรอืภายในพื�นนั �น หรอืภายในขอบเขตของผนงัอาคารรวมทั �งเฉลยีงหรอืระเบยีงดว้ย 
  (62) “พื�นที �อาคาร” หมายความว่า พื�นที�ของพื�นของอาคารทุกชั �นที�บุคคลเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยไดภ้ายใน
ขอบเขตดา้นนอกของคาน หรอืภายในพื�นนั �น หรอืภายในขอบเขตดา้นนอกของผนังของอาคาร และหมายความรวมถงึเฉลยีง
หรอืระเบยีงดว้ย 
  (63) “ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�ใช้เป็นที�ขายอาหารหรือ
เครื�องดื�ม โดยมพีื�นที�ไวบ้รกิารภายในหรอืภายนอกอาคาร 
  (64) “มาตรา” หมายความว่า มาตราตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญตัิ
แกไ้ขเพิ�มเตมิ 
  (65) “มลูฝอย” หมายความว่า มลูฝอยตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสขุ 
  (66) “ระบบท่อยนื” หมายความว่า ท่อสง่นํ�าและอุปกรณ์ที�ใชส้าํหรบัการดบัเพลงิ 
  (67) “ระบบบําบดันํ� าเสยี” หมายความว่า กระบวนการทําหรือปรบัปรุงนํ�าเสยีให้มคีุณภาพเป็นนํ�าทิ�ง 
รวมทั �งการทาํใหนํ้�าทิ�งพน้ไปจากอาคาร 
  (68) “ระบบประปา” หมายความว่า ระบบการจ่ายนํ�าเพื�อใชแ้ละดื�ม 
  (69) “รายการคํานวณ” หมายความว่า รายการแสดงวธิกีารคํานวณกําลงัของวสัดุ การรบันํ�าหนัก และ
กาํลงัตา้นทานของสว่นต่างๆ ของอาคาร 
  (70) “รายการคาํนวณประกอบ” หมายความว่า รายการแสดงวธิกีารคาํนวณทางดา้นวศิวกรรมทุกสาขา 
  (71) “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ขอ้ความชี�แจงรายละเอยีดเกี�ยวกบัคุณภาพ และชนิด
ของวสัดุตลอดจนวธิกีารปฏิบตัิ หรือวิธีการสําหรบัการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนย้าย ใช้หรือเปลี�ยนการใช้อาคาร 
เพื�อใหเ้ป็นไปตามแบบแปลน 
  (72) “รื�อถอน” หมายความว่า รื�อสว่นอนัเป็นโครงสรา้งของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรอืสว่นอื�น
ของโครงสรา้งตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
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  (73) “รปูดา้น” หมายความว่า แบบแสดงลกัษณะสว่นตั �งภายนอกของอาคาร 
  (74) “รปูตดั” หมายความว่า แบบแสดงลกัษณะสว่นตั �งภายในของอาคาร 
  (75) “แรงกระแทก” หมายความว่า แรงกระทาํอนัเนื�องมาจากวตัถุเคลื�อนมากระทบ 
  (76) “แรงลม” หมายความว่า แรงลมที�กระทาํต่อโครงสรา้ง 
  (77) “โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�ใชเ้ป็นโรงงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงงาน 
  (78) “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนใดของอาคารที�ใชเ้ป็นสถานที�สําหรบัฉายภาพยนตร์ 
แสดงละคร แสดงดนตร ีหรอืการแสดงรื�นเรงิอื�นใด และมวีตัถุประสงคเ์พื�อเปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมการแสดงนั �นเป็นปกตธิุระ
โดยจะมคี่าตอบแทนหรอืไม่กต็าม 
  (79) “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�ใชเ้ป็นโรงแรมตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงแรม 
  (80) “ลฟิต”์ หมายความว่า อุปกรณ์หรอืเครื�องจกัรกลที�ใชส้าํหรบับรรทุกบุคคลหรอืสิ�งของขึ�นลงระหว่าง
ชั �นต่างๆ ของอาคาร 
  (81) “ลฟิตด์บัเพลงิ” หมายความว่า ลฟิตท์ี�พนกังานดบัเพลงิสามารถควบคุมการใชข้ณะเกดิเพลงิไหม ้
  (82) “ลฟิตย์กรถ” หมายความว่า ลฟิตท์ี�ใชส้าํหรบัยกรถเพื�อเคลื�อนยา้ยไปสูช่ ั �นต่างๆ ของอาคาร 
  (83) “ลกูตั �ง” หมายความว่า ระยะตั �งของขั �นบนัไดแต่ละขั �น 
  (84) “ลกูนอน” หมายความว่า ระยะราบของขั �นบนัไดแต่ละขั �น 
  (85) “วสัดุถาวร” หมายความว่า วสัดุซึ�งตามปกตไิม่แปลงสภาพไดง้่าย โดยนํ�า ไฟ หรอืดนิฟ้าอากาศ 
  (86) “วสัดุทนไฟ” หมายความว่า วสัดุก่อสรา้งที�ไม่เป็นเชื�อเพลงิ 
  (87) “สถานบรกิาร” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคาร ที�ใช้เป็นสถานบรกิารตาม
กฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิาร 
  (88) “สถาบันที �เชื �อถือได้” หมายความว่า ส่วนราชการ หรือนิติบุคคล ที�มีวัตถุประสงค์ในการให้
คาํปรกึษาแนะนําดา้นวศิวกรรม ซึ�งมวีศิวกรประเภทวุฒวิศิวกรตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรมเป็นผูใ้หค้าํปรกึษาแนะนํา
และลงลายมอืชื�อรบัรองผลการตรวจสอบงานวศิวกรรมควบคุม 
  (89) “ส่วนต่างๆ ของอาคาร” หมายความว่า ส่วนของอาคารที�จะต้องแสดงรายการคํานวณการรบันํ�า 
หนกัและกาํลงัตา้นทาน เช่น แผ่นพื�น คาน เสา และรากฐาน เป็นตน้ 
  (90) “สว่นลาด” หมายความว่า สว่นระยะตั �งเทยีบกบัสว่นระยะยาวของฐานตามแนวราบ 
  (91) “สาํนกังาน” หมายความว่า อาคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารที�ใชเ้ป็นที�ทาํการ 
  (92) “เสาเขม็” หมายความว่า เสาที�ตอกลงดนิหรอืหล่ออยู่ในดนิเพื�อรบันํ�าหนักบรรทุกของอาคาร ทั �งนี�
ใหห้มายความรวมถงึกาํแพงคอนกรตีซึ�งมรีปูร่างต่างๆ ที�หล่ออยู่ในดนิเพื�อใชร้บันํ�าหนกับรรทุกของอาคารดว้ย 
  (93) “หน่วยแรง” หมายความว่า แรงหารดว้ยพื�นที�หน้าตดัที�รบัแรงนั �น 
  (94) “หลงัคา” หมายความว่า สิ�งปกคลุมส่วนบนของอาคารสําหรบัป้องกนัแดดและฝน และให้หมาย
รวมถงึโครงสรา้งหรอืสิ�งใดซึ�งประกอบขึ�น เพื�อยดึเหนี�ยวสิ�งปกคลุมนี�ใหม้ั �นคงแขง็แรง 
  (95) “หอ้งแถว” หมายความว่า อาคารที�ก่อสรา้งต่อเนื�องกนัเป็นแถวตั �งแต่สองคหูาขึ�นไป มผีนงัร่วมแบ่ง
อาคารเป็นคหูา และประกอบดว้ยวสัดุไม่ทนไฟเป็นสว่นใหญ่ 
  (96) “หอ้งโถง” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนของอาคารซึ�งจดัพื�นที�ไวเ้ป็นสดัส่วนโดยเฉพาะที�สามารถ
ใชเ้ป็นที�ประชุม ชุมนุม จดังานหรอืแสดงกจิกรรมต่างๆ ได ้ทั �งนี�ไม่รวมพื�นที�ที�เป็นทางเดนิร่วมในอาคาร เช่น โถงหน้าลฟิต ์โถง
พกัคอยบรเิวณหน้าโต๊ะลงทะเบยีน โถงรบัแขก เป็นตน้ 
  (97) “เหลก็โครงสรา้งรูปพรรณ” หมายความว่า เหลก็ที�ผลติออกมามหีน้าตดัเป็นรูปลกัษณะต่างๆ ใชใ้น
งานโครงสรา้ง 
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  (98) “เหลก็เสรมิ” หมายความว่า เหลก็ที�ใชฝั้งในเนื�อคอนกรตีเพื�อเสรมิกาํลงัขึ�น 
  (99) “แหล่งรองรบันํ� าทิ�ง” หมายความว่า ท่อระบายนํ�าสาธารณะ คู คลอง แม่นํ�า ทะเล และแหล่งนํ�า
สาธารณะ 
  (100) “อาคารเกบ็ของ” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�ใชเ้ป็นที�สาํหรบัเกบ็สนิคา้
หรอืสิ�งของ เพื�อประโยชน์ของเจา้ของอาคารซึ�งมปีรมิาตรที�ใชเ้กบ็ของไม่เกนิ 2,000 ลูกบาศกเ์มตร ทั �งนี� การวดัความสงูเพื�อ
คาํนวณปรมิาตร ใหว้ดัจากพื�นชั �นนั �นถงึยอดผนงัสงูสดุ 
  (101) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที�ก่อสร้างขึ�นเพื�อใช้พื�นที�อาคารหรอืส่วนใดของอาคาร
เป็นที�อยู่อาศยัหรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภท โดยมพีื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นในหลงัเดยีวกนัเกนิ 2,000 
ตารางเมตร หรอือาคารที�มคีวามสงูตั �งแต่ 15 เมตรขึ�นไป และมพีื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นในหลงัเดยีวกนัเกนิ 1,000 ตารางเมตร 
การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื�นดินที�ก่อสร้างถึงพื�นดาดฟ้า สําหรบัอาคารทรงจั �วหรือปั�นหยาให้วดัจากระดบั
พื�นดนิที�ก่อสรา้งถงึยอดผนงัของชั �นสงูสดุ 
  (102) “อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความว่า อาคารที�ก่อสร้างขึ�นเพื�อใช้พื�นที�อาคารหรือส่วนใดของ
อาคารเป็นที�อยู่อาศยั หรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภทโดยมพีื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นในหลงัเดยีวกนัตั �งแต่ 
10,000 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (103) “อาคารจอดรถ” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนของอาคารที�ใชส้ําหรบัจอดรถตั �งแต่ 10 คนัขึ�นไป 
หรอืมพีื�นที�จอดรถ ทางวิ�ง และที�กลบัรถในอาคาร ตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (104) “อาคารจอดรถซึ �งตดิตั �งระบบเคลื �อนยา้ยรถดว้ยเครื �องจกัรกล” หมายความว่าสิ�งก่อสรา้งหรอืโครง
หรอืเครื�องจกัรกลที�สรา้งขึ�น หรอืตดิตั �งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นที�จอดรถหรอืเกบ็รถโดยใชร้ะบบเครื�องกลในการนํารถไปจอดรถหรอืเกบ็ 
ทั �งนี�ให้รวมถึงแท่นหรือพื�นหรือโครงสร้างที�ทําขึ�นเพื�อใช้เป็นที�จอดรถคนัเดียวหรือหลายคัน และไม่ว่าแท่นหรือพื�นหรือ
โครงสรา้งดงักล่าวจะตดิตั �งอยู่กบัที�หรอืสามารถเคลื�อนยา้ยไปอยู่ในตําแหน่งต่างๆ ไดห้รอืไม่กต็าม และใหร้วมถงึแท่นกลบัรถ
ดว้ย โดยจะตดิตั �งอยู่ภายในอาคารจอดรถ หรอืต่อเชื�อมกบัอาคารจอดรถ หรอืตั �งเป็นอสิระอยู่นอกอาคารกไ็ด ้
  (105) “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 
  (106) “อาคารพาณิชย”์ หมายความว่า อาคารที�ใช้เพื�อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรอืบรกิารธุรกจิ 
หรอือุตสาหกรรม ที�ใชเ้ครื�องจกัรที�มกีาํลงัการผลติเทยีบไม่เกนิ 5 แรงมา้ 
  (107) “อาคารพเิศษ” หมายความว่า อาคารที�ต้องการมาตรฐานความมั �นคงแขง็แรงและความปลอดภยั
เป็นพเิศษ เช่น อาคารดงัต่อไปนี� 
   ก. โรงมหรสพ อฒัจนัทร ์หอประชุม หอสมุด หอศลิป์ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิหรอืศาสนสถาน 
   ข. อู่เรอื คานเรอื หรอืท่าจอดเรอื สาํหรบัเรอืขนาดใหญ่เกนิ 100 ตนักรอส 
   ค. อาคารหรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นสงูเกนิ 15 เมตร หรอืสะพานหรอือาคารหรอืโครงหลงัคาช่วงหนึ�งเกนิ 
10 เมตร หรอืมลีกัษณะโครงสรา้งที�อาจก่อใหเ้กดิภยนัตรายต่อสาธารณชนได ้
   ง. อาคารที�เกบ็วสัดุไวไฟ วสัดุระเบดิ หรอืวสัดุกระจายพษิ หรอืรงัสตีามกฎหมายว่าดว้ยการนั �น 
  (108) “อาคารสรรพสนิคา้” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�มพีื�นที�สําหรบัแสดง
หรอืขายสนิค้าต่างๆ และมพีื�นที�ตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป โดยมกีารแบ่งส่วนของอาคารตามประเภทของสนิคา้หรอืตาม
เจ้าของพื�นที� ไม่ว่าการแบ่งส่วนนั �นจะทําในลกัษณะของการกั �นเป็นหอ้งหรอืไม่กต็าม โดยให้หมายความรวมถงึอาคารแสดง
สนิคา้ดว้ย 
  (109) “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที�ใชเ้พื�อประโยชน์ในการชุมนุมไดโ้ดยทั �วไปเพื�อกจิกรรม
ทางราชการ การเมอืง การศกึษา การสงัคม การศาสนา การนันทนาการ หรอืการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม 
โรงแรม โรงพยาบาล สถานศกึษา หอสมุด สนามกฬีากลางแจง้ สถานกฬีาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า สถาน
บรกิาร ท่าอากาศยาน อุโมงค ์สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรอื โป๊ะจอดเรอื สสุาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นตน้ 
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  (110) “อาคารสงู” หมายความว่า อาคารที�บุคคลอาจเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยไดท้ี�มคีวามสงูตั �งแต่ 23 เมตร
ขึ�นไป การวดัความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดบัพื�นดนิที�ก่อสรา้งถึงพื�นดาดฟ้า สําหรบัอาคารทรงจั �วหรอืปั�นหยา ให้วดัจาก
ระดบัพื�นดนิที�ก่อสรา้งถงึยอดผนงัของชั �นสงูสดุ 
  (111) “อาคารแสดงสนิคา้” หมายความว่า อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�จดัแสดงหรอืขายหรอื
สง่เสรมิการขายสนิคา้ และใหห้มายรวมถงึอาคารที�สรา้งชั �วคราวเพื�อจดักจิกรรมดงักล่าวดว้ย 
  (112) “อาคารอยู่อาศยั” หมายความว่า อาคารซึ�งโดยปกตบิุคคลใชอ้ยู่อาศยัไดท้ั �งกลางวนัและกลางคนื ไม่
ว่าจะเป็นการอยู่อาศยัอย่างถาวรหรอืชั �วคราว 
  (113) “อาคารอยู่อาศยัรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ�งของอาคารที�ใช้เป็นที�อยู่อาศยั
สาํหรบัหลายครอบครวั โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกนัสําหรบัแต่ละครอบครวั มหีอ้งนํ�า หอ้งสว้ม ทางเดนิ ทางเขา้ออก 
และทางขึ�นลงหรอืลฟิตแ์ยกจากกนัหรอืร่วมกนั ทั �งนี�ใหห้มายความรวมถงึหอพกัดว้ย 
  (114) “อฐิธรรมดา” หมายความว่า ดนิที�ทาํขึ�นเป็นแท่งทบึและไดเ้ผาใหส้กุ 

หมวด 2 

หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการอนุญาต การดาํเนินการแจ้ง 

การออกใบรบัรองและใบแทน 

 ข้อ 6 ผูใ้ดจะก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ยอาคาร ใชห้รอืเปลี�ยนการใชอ้าคาร ดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถ 

ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถเพื�อการอื�นๆ ขอต่ออายุใบอนุญาต ขอรบัใบแทนใบอนุญาต ขอรบัใบแทนใบรบัรอง หรอืการ
โอนใบอนุญาต ใหย้ื�นคาํขอหรอืโดยการแจง้ต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามความในหมวดนี� 
 ผูย้ ื�นคาํขอหรอืผูแ้จง้ ตอ้งเป็นเจา้ของอาคารหรอืเป็นตวัแทนซึ�งไดร้บัมอบอาํนาจ โดยชอบดว้ยกฎหมายจากเจา้ของ
อาคาร 

 ข้อ 7 เจา้ของอาคารผูใ้ดประสงคจ์ะขอรบัใบอนุญาต 

  (1) ก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืรื�อถอน ให้ยื�นคําขออนุญาตตามแบบที�กําหนดในกฎกระทรวง พร้อมด้วย
เอกสารตามที�ระบุไวใ้นแบบดงักล่าว 
  (2) เคลื�อนย้ายอาคาร ให้ยื�นคําขออนุญาตตามแบบที�กําหนดในกฎกระทรวง พร้อมด้วยเอกสารตามที�
ระบุในแบบดงักล่าว 
 ผูข้อรบัใบอนุญาตตอ้งแนบเอกสารเกี�ยวกบัแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามที�ระบุไวใ้น
แบบที�กําหนดในกฎกระทรวง จํานวน 5 ชุดพรอ้มกบัคําขอ สาํหรบัการขออนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารที�
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครจะประกาศกาํหนดใหผู้้
ขอรบัใบอนุญาตตอ้งแนบเอกสารดงักล่าวมากกว่า 5 ชุดกไ็ดแ้ต่ไม่เกนิ 7 ชุด 
 การขออนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ย อาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ หรอือาคารที�ก่อสรา้งดว้ยวตัถุถาวร
และวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคาํนวณและรายการคํานวณประกอบ จํานวน 1 ชุดพรอ้มกบัคาํขอตาม (1) หรอื 
(2) ดว้ย 

 ข้อ 8 เจ้าของอาคารผู้ใดประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื�อถอน หรือเคลื�อนย้ายอาคาร โดยไม่ยื�นคําขอรบั

ใบอนุญาต ใหด้าํเนินการแจง้ต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปนี� 
  (1) แจง้ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามแบบที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครกาํหนด พรอ้มทั �ง
แจง้ขอ้มลูและยื�นเอกสารดงัต่อไปนี�ดว้ย 
   ก. ชื�อของผู้รบัผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ�งจะต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒสิถาปนิก ตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
   ข. ชื�อของผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ซึ�งจะต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตใหเ้ป็นผู้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมประเภทวุฒวิศิวกร ตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม 
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   ค. ชื�อของผู้ควบคุมงาน ซึ�งจะต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตใหเ้ป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีสถาปัตยกรรม และเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม 
   ง. สาํเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม ก. ข. และ ค. 
   จ. หนงัสอืรบัรองบุคคลตาม ก. ข. และ ค. ว่าตนเป็นผูอ้อกแบบอาคาร เป็นผูอ้อกแบบและคาํนวณ
อาคาร หรอืจะเป็นผูค้วบคุมงาน แลว้แต่กรณี ตามแบบที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พรอ้มทั �งรบัรองว่าการก่อสรา้ง 
ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารนั �นถูกต้องตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และ
ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครที�ออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
   ฉ. แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณ
ประกอบของอาคารที�จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื�อถอน หรือเคลื�อนย้าย ซึ�งมีคํารับรองของบุคคลตาม ก. และ ข. ว่าตนเป็น
ผูอ้อกแบบอาคารและเป็นผูอ้อกแบบและคาํนวณอาคารนั �น 
   ช. วนัเริ�มตน้และวนัสิ�นสดุการดาํเนินการดงักล่าว 
  (2) ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที�ระบุไวใ้น (1) ครบถ้วน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้าง หรือดดัแปลงอาคารแล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบรบัแจ้งตามแบบที�ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนด เพื�อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผู้นั �นภายในวนัที�ได้รบัแจง้ และให้ผู้แจง้เริ�มต้นดําเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน 
หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามที�ไดแ้จง้ไวไ้ดต้ั �งแต่วนัที�ไดร้บัใบแจง้ 

 ข้อ 9 การขอทําการเจาะกดหรอืตอกเสาเขม็เพื�อทําการทดสอบ ที�จะใชใ้นการก่อสร้างอาคาร ให้ดําเนินการได้

เมื�อไดแ้จง้ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ โดยมเีอกสารประกอบ ดงันี� 
  (1) ผงับรเิวณแสดงสถานที�ที�จะทดสอบเสาเขม็ จาํนวน 2 ชุด 
  (2) ผงัแสดงตําแหน่งที�จะทดสอบเสาเขม็ จาํนวน 2 ชุด 
  (3) หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูค้วบคุมงานการทดสอบ 

 ข้อ 10 แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบตอ้ง

เป็นภาษาไทย ยกเวน้เฉพาะตวัเลขและสญัลกัษณ์ ต้องเป็นสิ�งพมิพส์าํเนาภาพถ่ายหรอืเขยีนดว้ยหมกึ หรอืวธิกีารอื�นใดตาม
ประกาศกรุงเทพมหานครและตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขดงัต่อไปนี� 
  (1) มาตราสว่น ขนาด ระยะ นํ�าหนกั และหน่วยคาํนวณต่างๆ ใหใ้ชม้าตราเมตรกิ 
  (2) แผนผงับรเิวณใหใ้ชม้าตราส่วนไม่เลก็กว่า 1 ต่อ 500 แสดงลกัษณะที�ตั �งและขอบเขตของที�ดนิและ
อาคารที�ขออนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย เปลี�ยนการใช ้ดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออก
ของรถเพื�อการอื�น และพื�นที�หรือสิ�งที�สร้างขึ�นเพื�อใช้เป็นที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิม พร้อม
รายละเอยีดดงันี� 
   ก. แสดงขอบนอกของอาคารที�มอียู่แลว้ (ถา้ม)ี 
   ข. ระยะห่างของขอบนอกของอาคารที�ขออนุญาตถงึขอบเขตที�ดนิทุกดา้น 
   ค. ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆ ที�มอียู่และอาคารที�ขออนุญาตในขอบเขตของที�ดนิ 
   ง. ลกัษณะและขอบเขตของที�สาธารณะและอาคารในบรเิวณที�ดนิที�ติดต่อโดยสงัเขปพร้อมด้วย
เครื�องหมายทศิ 
   จ. ในกรณีที�ไม่มทีางนํ�าสาธารณะสาํหรบัการขออนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร 
ใหแ้สดงทางระบายนํ�าออกจากอาคารไปสูท่างระบายนํ�าสาธารณะ หรอืวธิกีารระบายนํ�าดว้ยวธิอีื�น พรอ้มทั �งแสดงเครื�องหมายชี�
ทศิทางนํ�าไหลและสว่นลาด 
   ฉ. แสดงระดบัของพื�นชั �นล่างของอาคาร และความสมัพนัธก์บัระดบัทางหรอืถนนสาธารณะที�ใกล้
ที�สดุและระดบัพื�นดนิ 



ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร 

 

กฎหมายอาคาร 

9 

   ช. แผนผงับรเิวณสาํหรบัการเคลื�อนยา้ยอาคาร ใหแ้สดงแผนผงับรเิวณของอาคารที�มอียู่เดมิ และ
ใหแ้สดงแผนผงับรเิวณที�จะทาํการเคลื�อนยา้ยอาคารไปอยู่ในที�ใหม่ใหช้ดัเจน 
   แผนผงับรเิวณอาคารตามมาตรา 4 เวน้แต่ตกึ บา้น เรอืน โรง รา้น แพ คลงัสนิคา้ สาํนกังานและสิ�งที�
สรา้งขึ�นอย่างอื�น ซึ�งบุคคลอาจเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยได ้ใหแ้สดงรายละเอยีดตาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. หรอื ช. เท่าที�จะตอ้งมตีาม
ลกัษณะของอาคารนั �นๆ 
  (3) แบบแปลน ใหใ้ชม้าตราสว่นไม่เลก็กว่า 1 ต่อ 100 โดยตอ้งแสดงรปูต่างๆ คอื แปลนพื�นชั �นต่างๆ รปู
ด้าน (ไม่น้อยกว่าสองด้าน) รูปตดัทางขวาง รูปตดัทางยาว ผงัคานรบัพื�นชั �นต่างๆ และผงัฐานรากของอาคารที�ขออนุญาต
ก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย เปลี�ยนการใช ้หรอืดดัแปลง หรอืใชท้ี�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถเพื�อการ
อื�น พรอ้มดว้ยรายละเอยีดดงันี� 
   ก. แบบแปลนต้องมรีูปรายละเอยีดส่วนสาํคญั ขนาด เครื�องหมาย วสัดุ และการใชส้อยต่างๆ ของ
อาคารอย่างชดัเจนเพียงพอที�จะพิจารณาตามกฎกระทรวง ข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร หรือประกาศของรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ�งออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
   ข. แบบแปลนสาํหรบัการก่อสรา้งอาคาร ใหแ้สดงสว่นต่างๆ ของอาคารที�จะก่อสรา้งใหช้ดัเจน 
   ค. แบบแปลนสาํหรบัการดดัแปลงอาคาร ใหแ้สดงสว่นที�มอียู่เดมิและสว่นที�ดดัแปลงใหช้ดัเจน 
   ง. แบบแปลนสาํหรบัการรื�อถอนอาคาร ใหแ้สดงขั �นตอน วธิกีาร ตลอดจนความปลอดภยัในการรื�อ
ถอนอาคาร 
   จ. แบบแปลนสําหรับการเคลื�อนย้ายอาคาร ให้แสดงขั �นตอน วิธีการ ความมั �นคง แข็งแรง 
ตลอดจนความปลอดภยัในการเคลื�อนยา้ยอาคาร 
    สําหรบัอาคารที�มรีูปตดัทางขวาง หรอืรูปตดัทางยาวของอาคารมคีวามกว้าง ความยาว หรอื
ความสงูเกนิ 70 เมตร แบบแปลนจะใชม้าตราสว่นเลก็กว่า 1 ต่อ 100 กไ็ด ้แต่ตอ้งไม่เลก็กว่า 1 ต่อ 250 
   ฉ. แบบแปลนสาํหรบัการเปลี�ยนการใชอ้าคาร ใหแ้สดงส่วนที�ใชอ้ยู่เดมิและส่วนที�จะเปลี�ยนการใช้
ใหม่ใหช้ดัเจน 
   ช. แบบแปลนสําหรบัการดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถเพื�อการอื�น 
ใหแ้สดงสว่นที�มอียู่เดมิและสว่นที�จะทาํการก่อสรา้งใหม่แทนของเดมิใหช้ดัเจน  สาํหรบัการก่อสรา้งสิ�งที�สรา้งขึ�นเป็นอาคารเพื�อ
ใชเ้ป็นที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถแทนของเดมิ ตอ้งแสดงสว่นต่างๆ ของอาคารที�จะก่อสรา้งใหช้ดัเจน 
    แบบแปลนสาํหรบัอาคารตามมาตรา 4 เวน้แต่ตกึ บา้น เรอืน โรง รา้น แพ คลงัสนิคา้ สาํนกังาน
และสิ�งที�สรา้งขึ�นอย่างอื�นซึ�งบุคคลอาจเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยได ้ใหแ้สดงรายละเอยีดตาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. และ ช. เท่าที�จะตอ้ง
มตีามลกัษณะของอาคารนั �นๆ  
  (4) รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี�ยวกบัคุณภาพและชนิดของวสัดุ ตลอดจนวธิี
ปฏบิตัหิรอืวธิกีารสาํหรบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย เปลี�ยนการใชอ้าคาร หรอืดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถ ที�กลบั
รถ และทางเขา้ออกของรถเพื�อการอื�น 
  (5) รายการคํานวณ ใหแ้สดงวธิกีารตามหลกัวศิวกรรมศาสตร ์โดยคํานวณกําลงัของวสัดุการรบันํ�าหนกั 
และกาํลงัตา้นทานของสว่นต่างๆ ของอาคาร 
  (6) รายการคํานวณประกอบ ใหแ้สดงวธิกีารตามหลกัวศิวกรรมศาสตรส์าขาต่างๆ โดยคํานวณเกี�ยวกบั
อุปกรณ์และระบบนั �นๆ ของอาคาร 

 ข้อ 11 ผู้รบัผดิชอบงานออกแบบหรอืผู้รบัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณต้องลงลายมอืชื�อพรอ้มกบัเขยีนชื�อ

ดว้ยตวับรรจงในแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคาํนวณประกอบทุกแผ่น 
และใหร้ะบุสาํนักงานหรอืที�อยู่ พรอ้มกบัคุณวุฒขิองผูร้บัผดิชอบดงักล่าวไวใ้นแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบแต่ละชุดด้วย หรอือาจจะใช้สิ�งพมิพ์ สําเนาภาพถ่ายที�ผู้รบัผดิชอบงาน
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ออกแบบ หรอืผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณที�มลีายมอืชื�อพรอ้มกบัเขยีนชื�อดว้ยตวับรรจงและระบุรายละเอยีดดงักล่าว
แทนกไ็ด ้
 ในกรณีที�ผู้รบัผิดชอบงานออกแบบ หรือผู้รบัผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ เป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมหรอืวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีสถาปัตยกรรมหรอืกฎหมายว่าด้วย
วชิาชพีวศิวกรรม ใหร้ะบุเลขทะเบยีนใบอนุญาตไวด้ว้ย 

 ข้อ 12 เมื�อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รบัคําขอตามข้อ 7 ให้ตรวจพิจารณาแผนผงับริเวณ แบบแปลน 

รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ (ถ้าม)ี เมื�อปรากฏว่าถูกต้องตามบทบญัญตัิแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร ซึ�งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารแลว้ ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที�มกีารขออนุญาตเคลื�อนย้ายอาคารไปยงัท้องที�ซึ�งอยู่ในเขตอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ�นอื�น เมื�อผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ�งและเห็นว่าถูกต้อง ให้ออกใบอนุญาตตามแบบที�กําหนดใน
กฎกระทรวงและส่งใบอนุญาตและสาํเนาคู่ฉบบัเอกสารที�ไดผ้่านการตรวจพจิารณาและประทบัตราไวเ้ป็นจาํนวน 4 ชุด พรอ้ม
ดว้ยรายการคาํนวณและรายการคาํนวณประกอบ 1 ชุด (ถา้ม)ี ไปยงัเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแห่งทอ้งที�ที�จะเคลื�อนยา้ยอาคารไปตั �งใหม่ 
 กรณีที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดร้บัเอกสารการอนุญาตเคลื�อนยา้ยอาคารและสาํเนาคู่ฉบบั เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ�น ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ�ง เมื�อเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ออก
ใบอนุญาตตามแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวง  

 ข้อ 13 เมื�อผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหก้่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร ที�เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช ้ตาม

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร หรอืผูแ้จง้ตามขอ้ 8 ไดท้าํการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารดงักล่าวเสรจ็แลว้ ให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื�นหนังสือขอใบรับรองถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแบบที�ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกาํหนด พรอ้มเอกสารตามที�ระบุไวใ้นแบบดงักล่าว 
 เมื�อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดร้บัหนังสอืตามวรรคหนึ�ง และตรวจสอบแลว้เหน็ว่าการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอื
เคลื�อนย้ายอาคารนั �น ถูกต้องตามที�ได้รบัอนุญาตหรอืที�ได้แจง้ไว ้ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบรบัรองตามแบบที�
กาํหนดในกฎกระทรวง  

 ข้อ 14 ในกรณีที�เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคาร ซึ�งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ประสงค์จะใช้อาคาร

ดงักล่าวเพื�อกจิการประเภทควบคุมการใช ้หรอืเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ซึ�งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช ้ประสงค์
จะเปลี�ยนการใช้อาคารเป็นอาคารสําหรบัอกีกจิการหนึ�ง ให้เจ้าของอาคารยื�นคําขออนุญาตเปลี�ยนการใช้อาคารตามแบบที�
กําหนดในกฎกระทรวงต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร พรอ้มดว้ยเอกสารตามที�ระบุไวใ้นแบบดงักล่าวหรอืแจง้เป็นหนงัสอืให้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามมาตรา 39 ทว ิตามแบบที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พร้อมด้วยเอกสาร
ตามที�ระบุไวใ้นแบบดงักล่าว 
 เมื�อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดร้บัคาํขอหรอืหนงัสอืแจง้ตามความในวรรคหนึ�งและตรวจสอบแลว้เหน็ว่าถูกตอ้ง 
ให้ออกใบอนุญาตตามแบบที�กําหนดในกฎกระทรวง หรอืจะออกใบรบัแจ้งตามแบบที�ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 
แลว้แต่กรณี 

 ข้อ 15 การขอใบรบัรองเพื�อใชอ้าคารประเภทควบคุมการใชเ้ป็นสว่นๆ ใหป้ฏบิตัดิงัต่อไปนี� 

 เจา้ของอาคารที�ประสงคจ์ะขอใชอ้าคารเป็นสว่น ก่อนอาคารนั �นจะเสรจ็สมบรูณ์ จะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอื
ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเสนอแผนการใชอ้าคารเป็นส่วนๆ แนบมาพร้อมกบัคําขออนุญาตหรอืหนังสอืแจง้ตาม
แบบที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด โดยจะต้องแสดงรายละเอยีดส่วนที�ขอใชต้ามแผนที�เสนอใหป้รากฏชดัเจนในแบบ
แปลนและรายการประกอบแบบแปลนที�ยื�นขออนุญาตซึ�งถอืเป็นรายละเอยีดที�ต้องแสดงเพิ�มเตมินอกเหนือจากรายละเอยีดที�
จําเป็นต้องแสดงตามวตัถุประสงค์ที�ยื�นขอตามแบบที�กําหนดในกฎกระทรวงหรือตามแบบที�ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนด แลว้แต่กรณี โดยอาคารแต่ละส่วนที�ขอใชจ้ะตอ้งมคีวามสมบูรณ์ถูกตอ้งในตวัเองเกี�ยวกบัระบบต่างๆ ที�จะต้องจดัใหม้ี
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ตามกฎหมาย เช่น ระบบป้องกนัอคัคภียั ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายนํ�า ระบบกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ�งปฏกิลู ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบบําบดันํ�าเสยี ที�จอดรถ ที�กลบัรถและทางเขา้ออกของรถ เป็นต้น นอกจากนั �นจะต้องแสดงมาตรการเพื�อ
ความปลอดภยัต่อผูใ้ชอ้าคารในแต่ละส่วนที�ขอเปิดใชด้ว้ย เมื�อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเหน็ว่าถูกตอ้งจะออกใบอนุญาตให้
กระทําการได้ตามขอ ตามแบบที�กําหนดในกฎกระทรวง หรือตามที�ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ตามแบบที�ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกาํหนด 
 อาคารที�ไดร้บัอนุญาตหรอืแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิไปก่อนแลว้ หากเจา้ของอาคารมคีวามประสงคจ์ะใชอ้าคารเป็น
สว่นๆ ใหย้ื�นคาํขออนุญาตตามวรรคสอง 
 เมื�อทําการก่อสร้างอาคารเสร็จในแต่ละส่วน ให้ผู้ได้รบัอนุญาตหรือผู้แจ้งยื�นคําขอรบัใบรบัรองต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามแบบที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครกาํหนด 
 เมื�อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบแลว้เหน็ว่าถูกตอ้งจะออกใบรบัรองอาคารในส่วนนั �น ตามแบบที�กาํหนด
ในกฎกระทรวง 

 ข้อ 16 ในกรณีที�เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารที�ตอ้งมพีื�นที�หรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นที�จอดรถ ที�กลบัรถ และ

ทางเขา้ออกของรถตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ประสงคจ์ะดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกรถ
นั �นเพื�อการอื�นและก่อสร้างพื�นที�หรือสิ�งที�สร้างขึ�นเพื�อใช้เป็นที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดมิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารยื�นคําขออนุญาตตามแบบที�กําหนดในกฎกระทรวง ต่อ
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร พรอ้มดว้ยเอกสารตามที�ระบุไวใ้นแบบดงักล่าว 
 ใหนํ้าความในขอ้ 7 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบัการอนุญาตตามวรรคหนึ�งในสว่นที�เกี�ยวกบัเอกสารที�ตอ้ง
แนบพรอ้มคําขอเกี�ยวกบัแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคาํนวณหรอืรายการคาํนวณประกอบ 
โดยอนุโลม 
 เมื�อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดร้บัคําขอตามวรรคหนึ�งแลว้ใหด้ําเนินการตามขอ้ 12 วรรคหนึ�ง และเมื�อเหน็ว่า
ถูกตอ้ง ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 ข้อ 17 ใหก้ําหนดระยะเวลาอายุใบอนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลงอาคาร หรอืใบรบัแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิตามขนาด

ของพื�นที�อาคารสว่นที�จะทาํการก่อสรา้งหรอืดดัแปลง ดงันี� 
  (1) อาคารที�มพีื�นที�รวมกนัน้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร กาํหนดอายุใบอนุญาตไม่เกนิ 1 ปี 
  (2) อาคารที�มพีื�นที�รวมกนัตั �งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ�นไป แต่ไม่เกนิ 50,000 ตารางเมตร กําหนดอายุ
ใบอนุญาตไม่เกนิ 2 ปี 
  (3) อาคารที�มพีื�นที�รวมกนัมากกว่า 50,000 ตารางเมตร กาํหนดอายุใบอนุญาตไม่เกนิ 3 ปี 
 ในกรณีก่อสรา้ง ดดัแปลงอาคารไม่เสรจ็ตามกาํหนด อนุญาตใหต่้ออายุไดต้ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18 

 ข้อ 18 ผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิใหย้ื�นคาํขอต่ออายุตามแบบที�กาํหนด

ในกฎกระทรวง ก่อนใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้สิ�นอายุ โดยหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขในการต่ออายุใหเ้ป็นไปตามที�กรุงเทพมหานคร
กาํหนด 

 ข้อ 19 ในกรณีที�ใบอนุญาตหรือใบรบัรองสูญหาย ถูกทําลายหรอืชํารุดในสาระสําคญั ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตหรอื

ใบรบัรองยื�นคาํขอรบัใบแทนใบอนุญาต หรอืใบแทนใบรบัรองตามแบบที�กําหนดในกฎกระทรวง ต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พรอ้มดว้ยเอกสารตามที�ระบุไวใ้นแบบดงักล่าว ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที�ไดท้ราบถงึการสญูหาย ถูกทาํลายหรอืชาํรุด 
 เมื�อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รบัคําขอตามวรรคหนึ�ง ให้พจิารณาคําขอดงักล่าวหากเหน็ว่าถูกต้อง ให้ผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานครออกใบแทนใบอนุญาต หรอืใบแทนใบรบัรองใหแ้ก่ผูย้ ื�นคาํขอ 
 ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบรบัรองแลว้แต่กรณี ใหป้ระทบัตราสแีดงคําว่า “ใบแทน” กํากบัไวด้ว้ย และใหม้วีนั เดอืน ปี 
ที�ออกใบแทน พรอ้มทั �งลงลายมอืชื�อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 กรณีใบรบัแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 
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 ข้อ 20 ผู้ได้รบัใบอนุญาตที�ประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนย้าย หรอืเปลี�ยนการใช้

อาคาร หรอืใบรบัแจ้งตามมาตรา 39 ทว ิให้แก่บุคคลอื�น ให้ยื�นคําขออนุญาตตามแบบที�กําหนดในกฎกระทรวง พร้อมด้วย
เอกสาร ต่อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปนี� 
  (1) ใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ ที�ยงัมไิดท้ําการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนย้าย หรอืเปลี�ยนการใช้
อาคาร ใหแ้นบหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวงเท่านั �น 
  (2) ใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ ที�อยู่ระหว่างดําเนินการ ผูข้ออนุญาตจะต้องแนบหลกัฐานตามที�กําหนดใน
แบบที�กําหนดในกฎกระทรวง และหลกัฐานการโอนทรพัยส์นิในส่วนที�ได้ดําเนินการไปแล้วตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และใน
กรณีที�อาคารที�อยู่ระหว่างดาํเนินการ มสีว่นผดิไปจากแผนผงับรเิวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที�ไดร้บัอนุญาต 
หรอืใบรบัแจง้ ตลอดจนวธิกีารหรอืเงื�อนไขที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครกาํหนดไวใ้นใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ ผูร้บัโอนจะตอ้ง
ทําหนังสอืรบัรองว่าตกลงยนิยอมรบัผิดชอบในการแก้ไขอาคารในส่วนที�ดําเนินการผดิ ให้เป็นไปตามแบบและเงื�อนไขใน
ใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ต่อไป 
 เมื�อผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครพจิารณาแลว้เหน็ว่าถูกตอ้ง ใหผู้ว้่าราชการกรุงเทพมหานครออกหนังสอืแจง้การ
อนุญาตใหโ้อนใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ ใหแ้ก่ผูข้อโอน โดยใหป้ระทบัตราสแีดงคาํว่า “โอนแลว้” พรอ้มระบุชื�อผูร้บัโอน และวนั 
เดอืน ปี ที�อนุญาตใหโ้อนกาํกบัไว ้

 ข้อ 21 ใหใ้ชแ้บบคําขออนุญาต ใบอนุญาตหรอืใบแทนตามที�กําหนดในกฎกระทรวงที�ออกตามความในกฎหมาย

ว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
 สาํหรบัหนงัสอืแจง้และแบบใบรบัแจง้ใหใ้ชต้ามแบบที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครกาํหนด 

หมวด 3 

ลกัษณะต่างๆ ของอาคาร 

 ข้อ 22 อาคารที�มิได้ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ครัวต้องอยู่นอกอาคารเป็นส่วนสดั

ต่างหาก ถ้าจะรวมครวัไวใ้นอาคารด้วยกไ็ด้ แต่ต้องมพีื�นและผนังที�ทําด้วยวสัดุถาวรที�เป็นวสัดุทนไฟ ส่วนฝาและเพดานนั �น 
หากไม่ไดท้าํดว้ยวสัดุถาวรที�เป็นวสัดุทนไฟ กใ็หบุ้ดว้ยวสัดุทนไฟ 

 ข้อ 23 อาคารที�มไิดก้่อสรา้งดว้ยวสัดุถาวรหรอืวสัดุทนไฟเป็นสว่นใหญ่ ใหก้่อสรา้งไดไ้ม่เกนิ 2 ชั �น 

 ข้อ 24 โครงสรา้งหลกั บนัได และผนังของอาคารที�สงูตั �งแต่ 3 ชั �นขึ�นไป โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม 

โรงพยาบาล หอสมุด หา้งสรรพสนิคา้ ตลาด อาคารขนาดใหญ่ สถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิาร ท่าอากาศยาน 
หรอือุโมงค ์ตอ้งทาํดว้ยวสัดุถาวรที�เป็นวสัดุทนไฟ 

 ข้อ 25 เตาไฟสาํหรบัการพาณิชยห์รอืการอุตสาหกรรม ตอ้งมผีนงัเตาทาํดว้ยวสัดุทนไฟ และตอ้งตั �งอยู่ในอาคารที�

มพีื�น ผนัง โครงหลงัคา วสัดุมุงหลงัคา เพดานและส่วนประกอบเพดาน (ถ้าม)ี เป็นวสัดุทนไฟ ควนัไฟที�เกดิขึ�นตอ้งมกีารกาํจดั
ฝุ่ นละออง กลิ�นหรอืก๊าซพษิ ก่อนระบายออกสูบ่รรยากาศ 

 ข้อ 26 บา้นแฝดตอ้งมบีนัได ผนงัและโครงสรา้งหลกั ประกอบดว้ยวสัดุถาวรหรอืวสัดุทนไฟเป็นสว่นใหญ่ 

 ข้อ 27 หอพกัอยู่อาศยัใหม้ขีนาดหอ้งพกักวา้งไม่น้อยกว่า 3 เมตร และมพีื�นที�ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร บนัได 

ผนงัและโครงสรา้งหลกัประกอบดว้ยวสัดุถาวรหรอืวสัดุทนไฟเป็นสว่นใหญ่ 

 ข้อ 28 หอ้งแถว ตกึแถว หรอืบา้นแถวที�สรา้งตดิต่อกนั ใหม้ผีนงักนัไฟทุกระยะไม่เกนิหา้คหูา ผนงักนัไฟตอ้งสรา้ง

ต่อเนื�องจากระดับพื�นชั �นตํ�าสุดจนถึงระดับพื�นดาดฟ้า กรณีที�เป็นหลังคา ให้มีผนังกนัไฟสูงเหนือหลังคาไม่น้อยกว่า 30 
เซนตเิมตรตามความลาดของหลงัคา 

 ข้อ 29 วสัดุมุงหลงัคาใหท้ําดว้ยวสัดุทนไฟ เวน้แต่อาคารซึ�งตั �งอยู่ห่างอาคารอื�นหรอืทางสาธารณะเกนิ 20 เมตร 
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จะใชว้สัดุไม่ทนไฟกไ็ด ้

 ข้อ 30 หอ้งลฟิตแ์ละพื�นที�ว่างหน้าลฟิต ์ตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และตอ้งทาํดว้ยวสัดุทนไฟ 

 ข้อ 31 บา้นแถวตอ้งมรีั �วดา้นหน้า ดา้นหลงัและเสน้แบ่งระหว่างบา้นแถวแต่ละหน่วย 

 ข้อ 32 อาคารที�อยู่ในบงัคบัของกฎหมายว่าดว้ยสิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรบัคนพกิาร จะตอ้งจดัสิ�งอาํนวยความ

สะดวกสําหรบัคนพกิารในเรื�องทางเขา้สู่อาคาร ทางลาด ประตู บนัได ลฟิต์ ห้องนํ�า - ห้องสว้ม และสถานที�จอดรถ โดยให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนั �น 

 ข้อ 33 สะพานสาํหรบัรถยนต์ ต้องมทีางวิ�งกวา้งไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร และทางเทา้สองขา้งกวา้งขา้งละไม่น้อย

กว่า 0.50 เมตร โดยมสีว่นลาดชนัไม่เกนิ 10 ใน 100 และมรีาวสะพานที�มั �นคงแขง็แรงยาวตลอดตวัสะพานสองขา้งดว้ย 

 ข้อ 34 ป้ายหรือสิ�งที�สร้างขึ�นสําหรบัติดหรือตั �งป้ายที�อาคารให้ถือเป็นส่วนหนึ�งของอาคาร และต้องไม่บงัช่อง

ระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรอืทางหนีไฟ 

 ข้อ 35 ป้ายที�ตดิผนังอาคารที�อยู่รมิทางสาธารณะ ให้ยื�นได้โดยต้องไม่ลํ�าที�สาธารณะ ส่วนตํ�าสุดของป้ายต้องไม่

น้อยกว่า 3.25 เมตร จากระดบัทางเทา้และสงูไม่เกนิความสงูของอาคาร 

 ข้อ 36 ป้ายที�ตดิตั �งอยู่บนพื�นดนิโดยตรง ต้องมคีวามสงูไม่เกนิระยะที�วดัจากจุดที�ตดิตั �งป้ายไปจนถงึกึ�งกลางถนน

สาธารณะ และสงูไม่เกนิ 30 เมตร มคีวามยาวไม่เกนิ 32 เมตร และตอ้งห่างจากที�ดนิต่างเจา้ของไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

 ข้อ 37 สิ�งที�สรา้งขึ�นสาํหรบัตดิหรอืตั �งป้ายใหท้าํดว้ยวสัดุทนไฟทั �งหมด 

หมวด 4 

บนัไดและบนัไดหนีไฟ 

 ข้อ 38 บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ�งบันไดที�มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

ช่วงหนึ�งสงูไม่เกนิ 3 เมตร ลกูตั �งสงูไม่เกนิ 20 เซนตเิมตร ลกูนอนเมื�อหกัสว่นที�ข ั �นบนัไดเหลื�อมกนัออกแลว้เหลอืความกวา้งไม่
น้อยกว่า 22 เซนตเิมตร และตอ้งมพีื�นหน้าบนัไดมคีวามกวา้งและยาวไม่น้อยกว่าความกวา้งของบนัได 
 บนัไดที�สงูเกนิ 3 เมตร ตอ้งมชีานพกับนัไดทุกช่วง 3 เมตร หรอืน้อยกว่านั �น และชานพกับนัไดตอ้งมคีวามกวา้งและ
ยาวไม่น้อยกว่าความกวา้งของบนัได ระยะดิ�งจากขั �นบนัไดหรอืชานพกับนัไดถงึสว่นตํ�าสดุของอาคารที�อยู่เหนือขึ�นไปตอ้งสงูไม่
น้อยกว่า 1.90 เมตร 

 ข้อ 39 โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสนิค้า ตลาด สถานบรกิารตาม

กฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิาร ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งมวลชน ที�ก่อสรา้งหรอืดดัแปลงเกนิ 1 ชั �น นอกจากมบีนัไดตามปกติ
แลว้ตอ้งมทีางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอกีหนึ�งทาง และตอ้งมทีางเดนิไปยงัทางหนีไฟนั �นไดโ้ดยไม่มสีิ�งกดีขวาง 
 อาคารสาธารณะที�มชี ั �นใต้ดนิตั �งแต่ 1 ชั �นขึ�นไป นอกจากมบีนัไดตามปกตแิลว้ จะต้องมทีางหนีไฟโดยเฉพาะอย่าง
น้อยอกีหนึ�งทางดว้ย 

 ข้อ 40 อาคารที�มชี ั �นใตด้นิตั �งแต่ 2 ชั �นขึ�นไป นอกจากจะมบีนัไดตามปกตแิลว้จะตอ้งมทีางหนีไฟโดยเฉพาะอย่าง

น้อยอกีหนึ�งทางดว้ย 

 ข้อ 41 บนัไดหนีไฟต้องทําด้วยวสัดุทนไฟและถาวร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และไม่เกนิ 150 

เซนตเิมตร ลูกตั �งสงูไม่เกนิ 20 เซนตเิมตร และลูกนอนกวา้งไม่น้อยกว่า 22 เซนตเิมตร ชานพกักวา้งไม่น้อยกว่าความกว้าง
ของบนัได มรีาวบนัไดสงู 90 เซนตเิมตร หา้มสรา้งบนัไดหนีไฟเป็นแบบบนัไดเวยีน 
 พื�นหน้าบนัไดหนีไฟตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่าความกวา้งของบนัได และอกีดา้นหนึ�งกวา้งไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
 กรณีใชท้างลาดหนีไฟแทนบนัไดหนีไฟ ความลาดชนัของทางหนีไฟดงักล่าวตอ้งมคีวามลาดชนัไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 12 
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 ข้อ 42 บนัไดหนีไฟภายในอาคารที�ไม่ใช่อาคารสงู ต้องมคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร มผีนังทบึก่อสรา้ง

ด้วยวสัดุทนไฟและถาวรกั �นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที�เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และแต่ละชั �นต้องมชี่องระบาย
อากาศที�เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มพีื�นที�รวมกนัไม่น้อยกว่า 1.40 ตารางเมตร โดยต้องมแีสงสว่างใหเ้พยีงพอทั �งกลางวนัและ
กลางคนื 
 บนัไดหนีไฟภายในอาคารตามวรรคหนึ�ง ที�เป็นอาคารขนาดใหญ่พเิศษ ที�ไม่สามารถเปิดช่องระบายอากาศไดต้าม
วรรคหนึ�ง ตอ้งมรีะบบอดัลมภายในช่องบนัไดหนีไฟที�มคีวามดนัลมขณะใชง้านไม่น้อยกวา่ 38.6 ปาสกาลมาตร ที�ทาํงานไดโ้ดย
อตัโนมตัิเมื�อเกดิเพลงิไหม้ และบนัไดหนีไฟที�ลงหรอืขึ�นสู่พื�นของอาคารนั �นต้องอยู่ในตําแหน่งที�สามารถออกสู่ภายนอกได้
โดยสะดวก 

 ข้อ 43 ตกึแถวหรอืบา้นแถวที�มจีํานวนชั �นไม่เกนิ 4 ชั �น หรอืสงูไม่เกนิ 15 เมตรจากระดบัถนน บนัไดหนีไฟจะอยู่

ในแนวดิ�งกไ็ด้แต่ต้องมชีานพกับนัไดทุกชั �น โดยมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ระยะห่างของขั �นบนัไดแต่ละขั �นไม่
มากกว่า 40 เซนติเมตร และติดตั �งในส่วนที�ว่างทางเดนิด้านหลงัอาคารได้ บนัไดขั �นสุดท้ายอยู่สูงจากระดบัพื�นดนิไดไ้ม่เกนิ 
3.50 เมตร 

 ข้อ 44 ตําแหน่งที�ตั �งบนัไดหนีไฟ ยกเวน้อาคารตามขอ้ 43 ตอ้งมรีะยะห่างระหว่างประตูหอ้งสดุทา้ยดา้นทางเดนิที�

เป็นทางตนัไม่เกนิ 10 เมตร 
 ระยะห่างระหว่างบนัไดหนีไฟตามทางเดนิตอ้งไม่เกนิ 60 เมตร 
 ต้องมบีนัไดหนีไฟจากชั �นสงูสุดหรอืดาดฟ้าสู่พื�นดนิถา้เป็นบนัไดหนีไฟภายในอาคารและถงึพื�นชั �นสองถา้เป็นบนัได
หนีไฟภายนอกอาคาร 

 ข้อ 45 ประตูของบนัไดหนีไฟต้องทําดว้ยวสัดุทนไฟมคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 80 เซนตเิมตร สงูไม่น้อยกว่า 1.90 

เมตร สามารถทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ชั �วโมง และตอ้งเป็นบานเปิดชนิดผลกัเขา้สูบ่นัไดเท่านั �น ชั �นดาดฟ้า ชั �นล่างและชั �นที�ออก
เพื�อหนีไฟสู่ภายนอกอาคารใหเ้ปิดออกจากหอ้งบนัไดหนีไฟพรอ้มตดิตั �งอปุกรณ์ชนิดที�บงัคบัใหบ้านประตูปิดไดเ้อง ประตูหรอื
ทางออกสูบ่นัไดหนีไฟตอ้งไม่มขี ั �นหรอืธรณีประตูหรอืขอบกั �น 

 ข้อ 46 ต้องมป้ีายเรอืงแสงหรอืเครื�องหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟสํารองฉุกเฉินบอกทางออกสู่บนัไดหนีไฟ ติดตั �ง

เป็นระยะตามทางเดนิบรเิวณหน้าทางออกสู่บนัไดหนีไฟ และทางออกจากบนัไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรอืชั �นที�มทีางหนีไฟ
ได้ปลอดภัยต่อเนื�อง โดยป้ายดงักล่าวต้องแสดงข้อความทางหนีไฟเป็นอกัษรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หรือ
เครื�องหมายที�มแีสงสว่างและแสดงว่าเป็นทางหนีไฟใหช้ดัเจน 

หมวด 5 

แนวอาคารและระยะต่างๆ 

 ข้อ 47 บา้นแถวที�ไม่อยู่รมิทางสาธารณะตอ้งมถีนนดา้นหน้าใชร้่วมกนักวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

 ข้อ 48 บา้นแถวที�มดีา้นขา้งใกลเ้ขตที�ดนิของผูอ้ื�น ต้องมทีี�ว่างระหว่างดา้นขา้งของบา้นแถวกบัเขตที�ดนิของผูอ้ื�น

นั �นกวา้งไม่น้อยกว่า 2 เมตร เวน้แต่บา้นแถวที�ก่อสรา้งขึ�นทดแทนอาคารเดมิโดยมพีื�นที�ไม่มากกว่าพื�นที�ของอาคารเดมิและมี
ความสงูไม่เกนิ 12 เมตร 

 ข้อ 49 ความสงูของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ�งจุดใด ต้องไม่เกนิ 2 เท่าของระยะราบ วดัจากจุดนั �นไปตั �งฉากกบัแนว

ถนนดา้นตรงขา้มของถนนสาธารณะที�อยู่ใกลอ้าคารนั �นที�สดุ 
 กรณีอาคารตั �งอยู่รมิหรอืห่างไม่เกนิ 100 เมตร จากถนนสาธารณะที�กวา้งไม่น้อยกว่า 80 เมตร และมทีางเขา้ออก
จากอาคารสู่ทางสาธารณะนั �นกวา้งไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้คดิความสูงของอาคารจากความกวา้งของถนนสาธารณะที�กวา้ง
ที�สดุเป็นเกณฑ ์
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 ข้อ 50 อาคารที�ก่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะที�มคีวามกวา้งน้อยกว่า 6 เมตรใหร้่นแนวอาคารห่างจาก

กึ�งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร มใิหม้สีว่นของอาคารลํ�าเขา้มาในแนวร่นดงักล่าว ยกเวน้รั �วหรอืกําแพงกั �นแนวเขตที�
สงูไม่เกนิ 2 เมตร 
 อาคารที�สงูเกนิ 2 ชั �นหรอืเกนิ 8 เมตร อาคารขนาดใหญ่ หอ้งแถว ตกึแถว อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณะ 
คลงัสนิคา้ ป้ายหรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นสาํหรบัตดิหรอืตั �งป้าย ยกเวน้อาคารอยู่อาศยัสงูไม่เกนิ 3 ชั �นหรอืไม่เกนิ 10 เมตร และพื�นที�ไม่
เกนิ 1,000 ตารางเมตร ที�ก่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะ ตอ้งมรีะยะร่นดงัต่อไปนี� 
  (1) ถา้ถนนสาธารณะนั �นมคีวามกวา้งน้อยกว่า 10 เมตร ใหร้่นแนวอาคารห่างจากกึ�งกลางถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 6 เมตร 
  (2) ถา้ถนนสาธารณะนั �นมคีวามกวา้งตั �งแต่ 10 เมตรขึ�นไป แต่ไม่เกนิ 20 เมตร ใหร้่นแนวอาคารห่างจาก
เขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกวา้งของถนนสาธารณะ 
  (3) ถ้าถนนสาธารณะนั �นมคีวามกวา้งเกนิ 20 เมตรขึ�นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 2 เมตร 

 ข้อ 51 ที�ดนิที�อยู่มุมถนนสาธารณะที�กวา้งตั �งแต่ 3 เมตรขึ�นไปแต่ไม่เกนิ 8 เมตร และมมีุมหกัน้อยกว่า 135 องศา 

รั �วหรอืกาํแพงกั �นเขตตอ้งปาดมุมมรีะยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทาํมุมกบัแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กนั 
 หา้มมใิหร้ั �ว กาํแพง หรอืสว่นของอาคารยื�นลํ�าเขา้มาในที�ดนิสว่นที�ปาดมุม 

 ข้อ 52 อาคารแต่ละหลงัหรอืหน่วยตอ้งมทีี�ว่างตามที�กาํหนด ดงัต่อไปนี� 

  (1) อาคารอยู่อาศยั ตอ้งมทีี�ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 สว่นของพื�นที�ที�ดนิ 
  (2) หอ้งแถว ตกึแถว อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอื�น ซึ�งไม่ไดใ้ชเ้ป็นที�อยู่อาศยั 
ตอ้งมทีี�ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 สว่นของพื�นที�ที�ดนิ แต่ถา้อาคารนั �นใชเ้ป็นที�อยู่อาศยัดว้ยตอ้งมทีี�ว่างตาม (1) 
  (3) หอ้งแถวหรอืตกึแถว สงูไม่เกนิ 3 ชั �นและไม่อยู่รมิทางสาธารณะ ต้องมทีี�ว่างดา้นหน้าอาคารกวา้งไม่
น้อยกว่า 6 เมตร ถา้สงูเกนิ 3 ชั �น ตอ้งมทีี�ว่างกวา้งไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
   ที�ว่างนี�อาจใชร้่วมกบัที�ว่างของหอ้งแถวหรอืตกึแถวอื�นได ้
  (4) ห้องแถวหรอืตึกแถว ต้องมทีี�ว่างด้านหลงัอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื�อใช้ติดต่อถึงกนัโดย
ไม่ใหม้สี่วนใดของอาคารยื�นลํ�าเขา้ไปในพื�นที�ดงักล่าว ในกรณีที�อาคารหนัหลงัเขา้หากนั จะต้องมทีี�ว่างดา้นหลงัอาคารกวา้งไม่
น้อยกว่า 6 เมตร 
  (5) หอ้งแถวหรอืตกึแถวที�มดีา้นขา้งใกลเ้ขตที�ดนิของผูอ้ื�น ต้องมทีี�ว่างระหว่างดา้นขา้งของหอ้งแถวหรอื
ตกึแถวกบัเขตที�ดนิของผูอ้ื�น กวา้งไม่น้อยกว่า 2 เมตร เวน้แต่หอ้งแถวหรอืตกึแถวที�ก่อสรา้งขึ�นทดแทนอาคารเดมิ โดยมพีื�นที�
ไม่มากกว่าพื�นที�ของอาคารเดมิและมคีวามสงูไม่เกนิ 15 เมตร 
  (6) อาคารพาณิชย ์โรงงานอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ อาคารสาธารณะ อาคารสงูเกนิ 2 ชั �นหรอืสงูเกนิ 8 
เมตร ยกเวน้อาคารอยู่อาศยัสงูไม่เกนิ 3 ชั �น ที�ไม่อยู่รมิทางสาธารณะ ใหม้ทีี�ว่างดา้นหน้ากวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
   อาคารตามวรรคหนึ�งถา้สงูเกนิ 3 ชั �น ใหม้ทีี�ว่างกวา้งไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
   ที�ว่างตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง ต้องมพีื�นที�ต่อเนื�องกนัยาวไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 ของความยาวเสน้
รอบรูปภายนอกอาคารโดยอาจรวมที�ว่างดา้นขา้งที�ต่อเชื�อมกบัที�ว่างดา้นหน้าอาคารดว้ยกไ็ด ้และที�ว่างนี�ตอ้งต่อเชื�อมกบัถนน
ภายในกวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตรออกสู่ทางสาธารณะได ้ถ้าหากเป็นถนนลอดใต้อาคาร ความสงูสุทธขิองช่องลอดต้องไม่น้อย
กว่า 5 เมตร 
   ที�ว่างนี�อาจใชร้่วมกบัที�ว่างของอาคารอื�นได ้
  (7) อาคารพาณิชย ์โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ จะตอ้งมทีี�ว่างโดยปราศจากสิ�งปกคลุมเป็น
ทางเดนิหลงัอาคารไดถ้งึกนั กวา้งไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยใหแ้สดงเขตดงักล่าวใหป้รากฏดว้ย 
   ที�ว่างตามวรรคหนึ�ง จะก่อสรา้งอาคาร รั �ว กําแพง หรอืสิ�งก่อสรา้งอื�นใดหรอืจดัใหเ้ป็นบ่อนํ�า สระว่าย
นํ�า ที�พกัมลูฝอยหรอืที�พกัรวมมลูฝอยหรอืสิ�งของอื�นใดที�จะขดัขวางทางเดนิร่วมไม่ได ้
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 ข้อ 53 อาคารอยู่รมิทางสาธารณะที�ไม่ตอ้งมทีี�ว่างตามขอ้ 52(3) และ 52(6) ตอ้งมลีกัษณะ ดงันี� 

 แนวอาคารด้านที�ประชิดติดริมทางสาธารณะ ต้องมีความยาวมากกว่า 1 ใน 8 ส่วนของความยาวเส้นรอบรูป
ภายนอกของอาคาร ทั �งนี� แนวอาคารดา้นที�ประชดิตดิทางสาธารณะตอ้งห่างทางสาธารณะไม่เกนิ 20 เมตร 
 กรณี ห้องแถว ตึกแถว ด้านหน้าอาคารทุกคูหาต้องประชิดติดริมทางสาธารณะ และมีแนวอาคารห่างจากทาง
สาธารณะไม่เกนิ 20 เมตร 

 ข้อ 54 อาคารดา้นชดิที�ดนิเอกชน ช่องเปิด ประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรอืรมิระเบยีงสาํหรบัชั �น 2 ลงมา

หรอืสงูไม่เกนิ 9 เมตร ตอ้งอยู่ห่างเขตที�ดนิไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสาํหรบัชั �น 3 ขึ�นไปหรอืสงูเกนิ 9 เมตร ตอ้งห่างไม่น้อยกวา่ 
3 เมตร 

 ข้อ 55 อาคารที�มคีวามสงูไม่เกนิ 15 เมตร ตอ้งมทีี�ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเวน้บา้นพกัอาศยัที�มี

พื�นที�ไม่เกนิ 300 ตารางเมตร 
 อาคารที�มคีวามสงูเกนิ 15 เมตร ตอ้งมทีี�ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
 ที�ว่างตามวรรคหนึ�งและวรรคสองจะใชร้่วมกบัที�ว่างของอาคารอกีหลงัหนึ�งไมไ่ด ้เวน้แต่ใชร้่วมกบัที�ว่างของอาคารสงู 
หรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ 

 ข้อ 56 บา้นพกัอาศยัที�มพีื�นที�ไม่เกนิ 300 ตารางเมตร ใหผ้นงัดา้นที�ไม่มชี่องเปิดสามารถสรา้งห่างเขตที�ดนิไดน้้อย

กว่า 1 เมตร ถา้ห่างเขตที�ดนิน้อยกว่า 50 เซนตเิมตร ตอ้งไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากเจา้ของที�ดนิดา้นนั �นดว้ย 

 ข้อ 57 ระหว่างแถวดา้นขา้งของหอ้งแถวหรอืตกึแถวที�สรา้งถงึสบิคหูา หรอืมคีวามยาวรวมกนัถงึ 40 เมตร โดยวดั

ระหว่างจุดศูนยก์ลางของเสาแรกถงึจุดศนูยก์ลางของเสาสุดทา้ย ต้องมทีี�ว่างระหว่างแถวดา้นขา้งของหอ้งแถวหรอืตกึแถวนั �น
กวา้งไม่น้อยกว่า 4 เมตร เป็นช่องตลอดความลกึของหอ้งแถวหรอืตกึแถวเพื�อเชื�อมกบัที�ว่างหลงัอาคาร 
 ห้องแถวหรือตึกแถวที�สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 เมตร โดยวัดระหว่างจุด
ศนูยก์ลางของเสาแรกถงึจุดศนูยก์ลางของเสาสดุทา้ย แต่มทีี�ว่างระหว่างแถวดา้นขา้งของหอ้งแถวหรอืตกึแถวนั �นกวา้งน้อยกวา่ 
4 เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที�ว่างระหว่างแถวด้านขา้งของหอ้งแถวหรอืตกึแถว แต่ให้ถือเสมอืนว่าหอ้งแถวหรอืตึกแถวนั �นสรา้ง
ต่อเนื�องเป็นแถวเดยีวกนั 
 ที�ว่างตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง จะก่อสรา้งอาคาร รั �ว กําแพง หรอืสิ�งก่อสรา้งอื�นใดหรอืจดัใหเ้ป็นบ่อนํ�า สระว่าย
นํ�า ที�พกัมลูฝอยหรอืที�พกัรวมมลูฝอยหรอืสิ�งของอื�นใดที�จะขดัขวางทางเดนิร่วมไม่ได ้

 ข้อ 58 คลงัสนิค้าหรอือาคารเกบ็สนิค้าที�มพีื�นที�ของอาคารทุกชั �นรวมกนัตั �งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ 500 

ตารางเมตร ต้องมทีี�ว่างห่างเขตที�ดนิที�ใชก้่อสรา้งอาคารนั �น ไม่น้อยกว่า 6 เมตร อย่างน้อย 2 ดา้น และยาวรวมกนัไม่น้อยกว่า
ครึ�งหนึ�งของเสน้รอบรปูอาคาร สว่นดา้นอื�นตอ้งมทีี�ว่างห่างแนวเขตที�ดนิไม่น้อยกว่า 3 เมตร ถา้ที�ว่างห่างเขตที�ดนิที�ใชก้่อสร้าง
อาคารน้อยกว่า 5 เมตร ตอ้งสรา้งผนงัอาคารเป็นผนงักนัไฟ 
 คลงัสนิคา้หรอือาคารเกบ็สนิคา้ที�มพีื�นที�ของอาคารทุกชั �นรวมกนัเกนิ 500 ตารางเมตร ตอ้งมทีี�ว่างห่างแนวเขตที�ดนิ
ที�ใชก้่อสรา้งอาคารนั �นไม่น้อยกว่า 10 เมตร อย่างน้อย 2 ดา้น และยาวรวมกนัไม่น้อยกว่าครึ�งหนึ�งของเสน้รอบรูปอาคาร ส่วน
ดา้นอื�นตอ้งมทีี�ว่างห่างจากแนวเขตที�ดนิไม่น้อยกว่า 5 เมตร 

 ข้อ 59 โรงงานที�มพีื�นที�ที�ใชป้ระกอบกจิการของอาคารทุกชั �นรวมกนัตั �งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ 500 ตาราง

เมตร ตอ้งมทีี�ว่างห่างแนวเขตที�ดนิที�ใชก้่อสรา้งอาคารนั �น ไม่น้อยกว่า 3 เมตร จาํนวน 2 ดา้นโดยผนงัอาคารทั �งสองดา้นนี�ใหท้าํ
เป็นผนงัทบึดว้ยอฐิหรอืคอนกรตี ยกเวน้ประตูทนไฟ ขนาดไม่เกนิ 1.00 x 2.00 เมตร ทุกระยะไม่น้อยกว่า 40 เมตร สว่นดา้นที�
เหลอืใหม้ทีี�ว่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
 โรงงานที�มพีื�นที�ที�ใชป้ระกอบกจิการของอาคารทุกชั �นรวมกนัตั �งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ 1,000 ตารางเมตร 
ตอ้งมทีี�ว่างห่างแนวเขตที�ดนิที�ใชก้่อสรา้งอาคารนั �น ไม่น้อยกว่า 6 เมตรทุกดา้น 
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 โรงงานที�มพีื�นที�ที�ใชป้ระกอบกจิการของอาคารทุกชั �นรวมกนัเกนิ 1,000 ตารางเมตร ต้องมทีี�ว่างห่างจากแนวเขต
ที�ดนิที�ใชก้่อสรา้งอาคารนั �นไม่น้อยกว่า 10 เมตรทุกดา้น 

หมวด 6 

แบบและจาํนวนของห้องนํ�าและห้องส้วม 

 ข้อ 60 อาคารซึ�งบุคคลอาจเขา้อยู่ หรอืเขา้ใชส้อยไดแ้ต่ละหลงัตอ้งมหีอ้งอาบนํ�าและหอ้งสว้มไม่น้อยกว่าที�กาํหนด

ไวใ้นตาราง ดงัต่อไปนี� 

ชนิดหรอืประเภทอาคาร หอ้งสว้ม หอ้งอาบนํ�า อ่างลา้งมอื 

 สว้ม ที�ปัสสาวะ   

1.   อาคารอยู่อาศยั ต่อ 1 หลงั 1 - 1 1 
2.     หอ้งแถวหรอืตกึแถวไม่ว่าจะใชพ้าณิชยห์รอือาศยั หรอืบา้น

แถว 
    

 ก. พื�นที�รวมกนัแต่ละคหูาไม่เกนิ 200 ตารางเมตร 1 - - - 
 ข. พื�นที�รวมกนัแต่ละคหูาเกนิ 200 ตารางเมตร หรอืสงู

 เกนิ 3 ชั �น 
2 1 1 - 

3. โรงงานต่อพื�นที�ทาํงาน 400 ตารางเมตร     
 ก. สาํหรบัผูช้าย และ 1 1 1 1 
 ข. สาํหรบัผูห้ญงิ 2 - 1 1 
 สาํหรบัพื�นที�โรงงานสว่นที�เกนิ1,200 ตารางเมตร ใหล้ด

จาํนวนลงครึ�งหนึ�งที�ระบุไว ้
    

4. โรงแรมต่อหอ้งพกั 1 หอ้ง 1 - 1 1 
5. อาคารชุด ต่อ 1 หอ้งชุด 1 - 1 1 
6. หอพกัต่อพื�นที�อาคาร 50 ตารางเมตร 1 - 1 1 
7. หอประชมุ โรงมหรสพ หอ้งโถงต่อพื�นที�อาคาร 200 ตาราง

เมตร หรอืต่อ 100 คน ที�กาํหนดใหใ้ชส้อยอาคารนั �น ทั �งนี�ให้
ถอืจาํนวนมากกว่าเป็นเกณฑ ์

    

 ก. สาํหรบัผูช้าย และ 1 2 - 1 
 ข. สาํหรบัผูห้ญงิ 2 - - 1 
8. สถานศกึษา ยกเวน้โรงเรยีนอนุบาลต่อพื�นที�หอ้งเรยีน 300 

ตารางเมตร หรอืต่อนกัเรยีน นกัศกึษา 50 คน 
    

 ก. สถานศกึษาชาย 2 2 - 1 
 ข. สถานศกึษาหญงิ 3 - - 1 
 ค. สหศกึษา     
  สาํหรบันกัเรยีนนกัศกึษาชาย 1 1 - 1 
  สาํหรบันกัเรยีนนกัศกึษาหญงิ 1 - - 1 
9. สาํนกังานต่อพื�นที�ทาํงาน 300 ตารางเมตร     
 ก. สาํหรบัผูช้าย และ 1 2 - 1 
 ข. สาํหรบัผูห้ญงิ 2 - - 1 
 สาํหรบัพื�นที�ทาํงานส่วนที�เกนิ 1,200 ตารางเมตรใหล้ด

จาํนวนลงครึ�งหนึ�งที�ระบุไว ้
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ชนิดหรอืประเภทอาคาร หอ้งสว้ม หอ้งอาบนํ�า อ่างลา้งมอื 

 สว้ม ที�ปัสสาวะ   

10. ภตัตาคารต่อพื�นที�สาํหรบัตั �งโต๊ะอาหาร 200 ตารางเมตร     
 ก. สาํหรบัผูช้าย และ 1 2 - 1 
 ข. สาํหรบัผูห้ญงิ 2 - - 1 
 สาํหรบัพื�นที�ตั �งโต๊ะสว่นที�เกนิ 900 ตารางเมตร ใหล้ดจาํนวน

ลงครึ�งหนึ�งที�ระบุไว ้
    

11. อาคารพาณิชยต่์อพื�นที�อาคาร 200 ตารางเมตร     
 ก. สาํหรบัผูช้าย และ 1 2 - 1 
 ข. สาํหรบัผูห้ญงิ  2 - - 1 
 สาํหรบัพื�นที�อาคารสว่นที�เกนิ 1.200 ตารางเมตร ใหล้ด

จาํนวนลงครึ�งหนึ�งที�ระบุไว ้
    

12. คลงัสนิคา้ต่อพื�นที� 1,000 ตารางเมตร 1 1 - 1 
 สาํหรบัพื�นที�อาคารสว่นที�เกนิ 3,000 ตารางเมตร ใหเ้จา้ของ

อาคารพจิารณาตามความเหมาะสม 
    

13. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลต่อพื�นที�
อาคาร 100 ตารางเมตร 

    

 ก. สาํหรบัผูช้าย และ 2 2 - 1 
 ข. สาํหรบัผูห้ญงิ 2 - - 1 
 สาํหรบัพื�นที�อาคารสว่นที�เกนิ 300 ตารางเมตร ใหล้ดจาํนวน

ลงครึ�งหนึ�งที�ระบุไว ้
    

14. สถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิารต่อพื�นที�อาคาร 
200 ตารางเมตร 

    

 ก. สาํหรบัผูช้าย และ 1 2 - 1 
 ข. สาํหรบัผูห้ญงิ 2 - - 1 
 สาํหรบัพื�นที�อาคารสว่นที�เกนิ 900 ตารางเมตร ใหล้ดจาํนวน

ลงครึ�งหนึ�งที�ระบุไว ้
    

15. อาคารสถานีขนสง่มวลชนต่อพื�นที�อาคาร 200 ตารางเมตร      
 ก. สาํหรบัผูช้าย และ 2 4 - 1 
 ข. สาํหรบัผูห้ญงิ 5 - - 1 
16. อาคารจอดรถสาํหรบับุคคลทั �วไปต่อพื�นที�อาคาร 1,000 

ตารางเมตร (หรอืจาํนวนรถ 50 คนั) 
    

 ก. สาํหรบัผูช้าย และ 1 1 - 1 
 ข. สาํหรบัผูห้ญงิ 1 - - 1 
 สาํหรบัพื�นที�อาคารสว่นที�เกนิ 3,000 ตารางเมตร ใหล้ด

จาํนวนลงครึ�งหนึ�งที�ระบุไว ้
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ชนิดหรอืประเภทอาคาร หอ้งสว้ม หอ้งอาบนํ�า อ่างลา้งมอื 

 สว้ม ที�ปัสสาวะ   

17. สถานกฬีาต่อพื�นที�อาคาร 200 ตารางเมตร หรอืต่อ 100 คน 
ทั �งนี�ถอืจาํนวนที�มากกว่าเป็นเกณฑ ์

    

 ก. สาํหรบัผูช้าย และ 1 2 - 1 
 ข. สาํหรบัผูห้ญงิ 2 - - 1 
18. ตลาดต่อพื�นที�อาคารทุก 200 ตารางเมตร     
 ก. สาํหรบัผูช้าย และ 1 2 - 1 
 ข. สาํหรบัผูห้ญงิ 2 - - 1 
19. อาคารชั �วคราวต่อพื�นที�อาคาร 200 ตารางเมตร (หรอืต่อ 50 

คน) 
1 - - - 

 ห้องสว้มและห้องอาบนํ�าจะรวมเป็นห้องเดยีวกนักไ็ด้ จํานวนห้องสว้มและห้องอาบนํ�าตามที�กําหนดไว้ในตาราง
ขา้งตน้เป็นอตัราตํ�าสดุที�ตอ้งจดัใหม้ถีงึแมอ้าคารนั �นจะมพีื�นที�อาคารหรอืจาํนวนคนน้อยกว่าที�กาํหนดไวก้ต็าม 
 ถ้าอาคารมพีื�นที�หรอืจาํนวนมากกว่าที�กําหนดไว ้จะต้องจดัใหม้จีาํนวนหอ้งสว้มและหอ้งอาบนํ�าเพิ�มขึ�นตามอตัราที�
กาํหนด และจาํนวนที�มากเกนินั �นถา้ตํ�ากว่ากึ�งหนึ�งตามอตัราที�กาํหนดไวใ้หปั้ดทิ�ง ตั �งแต่กึ�งหนึ�งขึ�นไปใหค้ดิเตม็  
 ชนิดหรอืประเภทของอาคารที�มไิด้กําหนดไวใ้นตารางนี� ให้พจิารณาเทยีบเคยีงลกัษณะการใช้สอยของอาคารนั �น 
โดยถอือตัราจาํนวนหอ้งสว้ม หอ้งอาบนํ�าและอ่างลา้งมอืในตารางขา้งตน้เป็นหลกั 

 ข้อ 61 หอ้งสว้มและหอ้งอาบนํ�าที�แยกกนั ต้องมขีนาดของพื�นที�หอ้งแต่ละหอ้งไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตร และมี

ความกวา้งไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร ถ้าหอ้งสว้มและหอ้งอาบนํ�ารวมอยู่ในหอ้งเดยีวกนัต้องมพีื�นที�ภายในไม่น้อยกว่า 1.50 ตาราง
เมตร 
 หอ้งสว้มและหอ้งอาบนํ�า ต้องมชี่องระบายอากาศไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของพื�นที�หอ้งหรอืมพีดัลมระบายอากาศได้
เพยีงพอ ระยะดิ�งระหว่างพื�นหอ้งถงึเพดานยอดฝา หรอืผนงัตอนตํ�าสดุไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

 ข้อ 62 หอ้งสว้มตอ้งใชโ้ถสว้มชนิดเกบ็กลิ�นและชาํระสิ�งปฏกิลูดว้ยนํ�า 

หมวด 7 

ระบบการจดัแสงสวา่ง การระบายอากาศ การระบายนํ�า 

 และการกาํจดัมูลฝอยและสิ�งปฏิกลู 

 ข้อ 63 แสงสว่างในส่วนต่างๆ ของอาคาร ต้องไม่น้อยกว่าความเข้มของแสงสว่างตามที�กําหนดไว้ในตาราง 

ดงัต่อไปนี� 

ลาํดบั สถานที� (ประเภทการใช)้ 
หน่วยความเขม้ของแสงสวา่ง 

ลกัซ ์(LUX) 

1 ที�จอดรถและอาคารจอดรถ 100 
2 ช่องทางเดนิภายในอาคารอยู่อาศยัรวม 100 
3 หอ้งพกัในโรงแรม อาคารอยู่อาศยัรวม 100 
4 หอ้งนํ�า หอ้งสว้มของอาคารอยู่อาศยัรวม โรงแรม โรงเรยีน และ

สาํนกังาน 
100 

5 โรงมหรสพ (บรเิวณที�นั �งสาํหรบัคนดขูณะที�ไมม่กีารละเล่น) 100 
6 ช่องทางเดนิภายในโรงแรม สาํนกังาน สถานพยาบาล โรงเรยีน โรงงาน 200 
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ลาํดบั สถานที� (ประเภทการใช)้ 
หน่วยความเขม้ของแสงสวา่ง 

ลกัซ ์(LUX) 

7 สถานีขนสง่มวลชน (บรเิวณที�พกัผูโ้ดยสาร) 200 
8 โรงงาน 200 
9 หา้งสรรพสนิคา้ 200 
10 ตลาด 200 
11 หอ้งนํ�า หอ้งสว้มของโรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานีขนสง่มวลชน 

หา้งสรรพสนิคา้และตลาด 
200 

12 หอ้งสมุด หอ้งเรยีน 300 
13 หอ้งประชมุ 300 
14 บรเิวณที�ทาํงานของอาคารสาํนกังาน 300 

 สถานที�อื�นๆ ที�มไิด้ระบุไวใ้นตารางนี�ใหใ้ชค้วามเขม้ของแสงสว่างของสถานที�ที�มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัความเขม้ที�
กาํหนดไวใ้นตาราง 

 ข้อ 64 ระบบระบายอากาศในอาคาร จะจดัใหม้กีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิหรอืวธิกีลกไ็ด ้

 การระบายอากาศโดยวธิกีล ใหใ้ชก้บัหอ้งในอาคารลกัษณะใดกไ็ดโ้ดยจดัใหม้กีลอุปกรณ์ขบัเคลื�อนอากาศ ซึ�งต้อง
ทาํงานตลอดเวลาระหว่างที�ใชส้อยหอ้งนั �น เพื�อใหเ้กดิการระบายอากาศตามอตัราที�กาํหนดไวใ้นตาราง ดงัต่อไปนี� 

 
ลาํดบั 

 
สถานที� 

อตัราการระบายอากาศ 
 ไม่น้อยกว่าจาํนวนเท่าของ

ปรมิาตรของหอ้งใน 1 ชั �วโมง 

1 หอ้งนํ�า หอ้งสว้มของที�พกัอาศยัหรอืสาํนกังาน 2 
2 หอ้งนํ�า หอ้งสว้มของอาคารสาธารณะ 4 
3 ที�จอดรถที�อยู่ตํ�ากว่าระดบัพื�นดนิ 4 
4 โรงงาน 4 
5 โรงมหรสพ อาคารพาณิชย ์หา้งสรรพสนิคา้ 4 
6 สถานที�จาํหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม 7 
7 สาํนกังาน 7 
8 หอ้งพกัในโรงแรมหรอือาคารชุด 7 
9 หอ้งครวัของที�พกัอาศยั 12 
10 หอ้งครวัของสถานที�จาํหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม 24 
11 ลฟิตโ์ดยสารและลฟิตด์บัเพลงิ 30 

 สาํหรบัหอ้งครวัของสถานที�จําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม ถ้าไดจ้ดัใหม้กีารระบายอากาศครอบคลุมแหล่งที�เกดิของ
กลิ�น ควนั หรอืก๊าซที�ต้องการระบายในขนาดที�เหมาะสมแลว้ จะมอีตัราการระบายอากาศในส่วนอื�นของหอ้งครวันั �นน้อยกว่า
อตัราที�กาํหนดไวใ้นตารางกไ็ด ้ทั �งนี�ตอ้งไม่น้อยกว่า 12 เท่าของปรมิาตรของหอ้งใน 1 ชั �วโมง 
 สถานที�อื�นๆ ที�มิได้ระบุไว้ในตารางนี� ให้ใช้อตัราการระบายอากาศของสถานที�ที�มีลกัษณะใกล้เคียงกบัอตัราที�
กาํหนดไวใ้นตาราง 

 ข้อ 65 ตําแหน่งช่องนําอากาศเขา้ ต้องห่างจากที�เกดิอากาศเสยีและช่องระบายอากาศทิ�งไม่น้อยกว่า 5 เมตร สงู

จากพื�นดนิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
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 ข้อ 66 การนําอากาศภายนอกเขา้ การระบายอากาศทิ�งโดยวธิกีล และการปรบัสภาวะอากาศดว้ยเครื�องกล ต้อง

ไม่ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นราํคาญแก่ประชาชนผูอ้ยู่อาศยัใกลเ้คยีง 

 ข้อ 67 การระบายอากาศในอาคารที�มกีารปรบัภาวะอากาศดว้ยระบบการปรบัอากาศตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี� 

  (1) ต้องมีการนําอากาศภายนอกเขา้มาในพื�นที�ปรบัภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื�นที�ปรบั
ภาวะอากาศออกไปไม่น้อยกว่าอตัราตามตาราง ดงัต่อไปนี� 

 ลาํดบั สถานที� (ประเภทการใช)้ ลบ.ม./ชม./ตร.ม. 

1. หา้งสรรพสนิคา้ 2 
2. โรงงาน 2 
3. สาํนกังาน 2 
4. สถานอาบ อบ นวด 2 
5. ชั �นตดิต่อธุระกบัธนาคาร 2 
6. หอ้งพกัในโรงแรมหรอือาคารชุด 2 
7. หอ้งปฏบิตักิาร 2 
8. รา้นตดัผม 3 
9. สถานกฬีาในร่ม 4 
10. โรงมหรสพ (บรเิวณที�นั �งสาํหรบัคนด)ู 4 
11. หอ้งเรยีน 4 
12. สถานบรหิารร่างกาย 5 
13. รา้นเสรมิสวย 5 
14. หอ้งประชุม 6 
15. หอ้งนํ�า หอ้งสว้ม 10 
16. สถานที�จาํหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม (หอ้งรบัประทานอาหาร) 10 
17. ไนทค์ลบั หรอืบาร ์หรอืสถานที�ลลีาศ 10 
18. หอ้งครวั 30 
19. สถานพยาบาล  

 - หอ้งคนไข ้ 2 
 - หอ้งผ่าตดัและหอ้งทาํคลอด 8 
 - หอ้ง ไอ.ซ.ีย.ู หอ้ง ซ.ีซ.ีย.ู หอ้งช่วยชวีติฉุกเฉิน 5 

   สาํหรบัหอ้งครวัของสถานที�จําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม ถ้าไดจ้ดัใหม้กีารระบายอากาศครอบคลุม
แหล่งที�เกดิของกลิ�น ควนั หรอืก๊าซที�ตอ้งการระบายในขนาดที�เหมาะสมแลว้ จะมอีตัราการระบายอากาศในสว่นอื�นของหอ้งครวั
นั �นน้อยกว่าอตัราที�กาํหนดไวใ้นตารางกไ็ด ้ทั �งนี�ตอ้งไม่น้อยกว่า 15 ลกูบาศกเ์มตร/ชั �วโมง/ตารางเมตร 
   สถานที�อื�นๆ  ที�มไิดร้ะบุไวใ้นตารางนี� ใหใ้ชอ้ตัราการระบายอากาศของสถานที�ที�มลีกัษณะใกลเ้คยีง 
  (2) ห้ามนําสารทําความเย็นชนิดเป็นอนัตรายต่อร่างกาย หรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กบัระบบปรบัภาวะ
อากาศที�ใชส้ารทาํความเยน็โดยตรง 
  (3) ระบบปรบัอากาศด้วยนํ�าห้ามต่อท่อนํ�าของระบบปรบัภาวะอากาศเขา้กบัท่อนํ�าของระบบประปา
โดยตรง 
  (4) ระบบท่อลมของระบบปรบัภาวะอากาศตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี� 
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   ก. ท่อลม วสัดุหุม้ท่อลม และวสัดุภายในท่อลมตอ้งเป็นวสัดุที�ไม่ตดิไฟ และไม่เป็นส่วนที�ทาํใหเ้กดิ
ควนัเมื�อเกดิเพลงิไหม ้
   ข. ท่อลมสว่นที�ตดิตั �งผ่านผนังกนัไฟหรอืพื�นของอาคารที�ทําดว้ยวตัถุทนไฟ ต้องตดิตั �งลิ�นกนัไฟที�
ปิดอย่างสนิทโดยอตัโนมตัเิมื�ออุณหภูมสิงูเกนิกว่า 74 องศาเซลเซยีส และลิ�นกนัไฟตอ้งมอีตัราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั �วโมง 
30 นาท ี
   ค. หา้มใชท้างเดนิร่วม บนัได ช่องบนัได ช่องลฟิต์ของอาคารเป็นส่วนหนึ�งของระบบของท่อลมสง่
หรอืระบบท่อลมกลบั เว้นแต่ส่วนที�เป็นพื�นที�ว่างระหว่างเพดานกบัพื�นห้องชั �นเหนือขึ�นไปหรือหลงัคาที�มีส่วนประกอบของ
เพดานที�มอีตัราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั �วโมง 
  (5) การขบัเคลื�อนอากาศของระบบปรบัภาวะอากาศตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี� 
   ก. มสีวติซพ์ดัลมของระบบขบัเคลื�อนอากาศที�ปิดเปิดดว้ยมอืตดิตั �งในที�ที�เหมาะสมและสามารถปิด
สวติซไ์ดท้นัทเีมื�อเกดิเพลงิไหม ้
   ข. ระบบปรบัภาวะอากาศที�มลีมหมุนเวยีนตั �งแต่ 50 ลกูบาศกเ์มตรต่อนาทขีึ�นไปตอ้งตดิตั �งอุปกรณ์
ตรวจจบัควนัหรอือุปกรณ์ตรวจสอบการเกดิเพลงิไหมท้ี�มสีมรรถนะไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจจบัควนั ซึ�งสามารถบงัคบัใหส้วติซ์
หยุดการทาํงานของระบบไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

 ข้อ 68 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที�มโีถงภายในอาคารเป็นช่องเปิดทะลุพื�นของอาคารตั �งแต่ 2 ชั �นขึ�น

ไปและไม่มีผนังปิดล้อม ต้องจดัให้มีระบบควบคุมการแพร่กระจายของควนัและระบบระบายควนัที�สามารถทํางานได้โดย
อตัโนมตัเิมื�อเกดิเพลงิไหม ้

 ข้อ 69 อาคารที�ก่อสรา้งหรอืดดัแปลงตอ้งมกีารระบายนํ�าฝนที�เหมาะสมและเพยีงพอ 

 การระบายนํ�าฝนจากอาคารอาจดาํเนินการระบายลงสูแ่หล่งรองรบันํ�าทิ�งโดยตรงกไ็ด ้
 ในกรณีที�จดัใหม้ทีางระบายนํ�าเพื�อระบายนํ�าสู่แหล่งรองรบันํ�าทิ�ง ต้องมสี่วนลาดเอยีงไม่ตํ�ากว่า 1 ใน 200 ถ้าเป็น
ทางระบายนํ�าทิ�งแบบท่อปิดตอ้งมเีสน้ผ่าศนูยก์ลางภายในไม่น้อยกว่า 10 เซนตเิมตร โดยต้องมบี่อพกัสาํหรบัตรวจการระบาย
นํ�าทุกมุมเลี�ยวและทุกระยะไม่เกนิ 12 เมตร ถ้าท่อปิดนั �นมขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางภายในตั �งแต่ 60 เซนตเิมตรขึ�นไป ต้องมบี่อ
พกัดงักล่าวทุกมุมเลี�ยวและทุกระยะไม่เกนิ 24 เมตร ในกรณีที�เป็นทางระบายนํ�าทิ�งแบบอื�นตอ้งมคีวามกวา้งภายในขอบบนสดุ
ไม่น้อยกว่า 10 เซนตเิมตร และใหม้บี่อตรวจคุณภาพนํ�าทิ�งที�เจา้หน้าที�สามารถเขา้ตรวจไดส้ะดวก 

 ข้อ 70 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี�  ต้องจัดให้มีระบบการระบายนํ� าและระบบบําบัดนํ�าเสียที�มี

ประสทิธภิาพเพยีงพอในการปรบัปรุงนํ�าเสยีจากอาคารใหเ้ป็นนํ�าทิ�งที�มคีุณภาพตามมาตรฐานที�กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงที�ออก
ตามความในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ก่อนที�จะระบายลงสูแ่หล่งรองรบันํ�าทิ�งได ้
  (1) อาคารประเภท ก 
   ก. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที�มีจํานวนห้องนอนรวมกันทุกชั �นในอาคารหลัง
เดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 500 หอ้งนอนขึ�นไป 
   ข. โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมที�มจีาํนวนหอ้งพกัรวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอื
หลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 200 หอ้งขึ�นไป 
   ค. โรงพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลที�มจีาํนวน
เตยีงรบัผูป่้วยไวค้า้งคนืรวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 30 เตยีงขึ�นไป 
   ง. สถานศกึษาที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 25,000 
ตารางเมตรขึ�นไป 
   จ. อาคารที�ทาํการของราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารระหว่างประเทศหรอืเอกชนที�มพีื�นที�รวมกนัทุก
ชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ�นไป 
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   ฉ. ห้างสรรพสนิค้าหรือศูนย์การค้าที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดียวกนัหรอืหลายหลงั
รวมกนัตั �งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ�นไป 
   ช. ตลาดที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 2,500 ตาราง
เมตรขึ�นไป 
   ซ. ภตัตาคารหรอืร้านอาหารที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนั
ตั �งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (2) อาคารประเภท ข 
   ก. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที�มีจํานวนห้องนอนรวมกันทุกชั �นในอาคารหลัง
เดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 100 หอ้งนอน แต่ไม่ถงึ 500 หอ้งนอน 
   ข. โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมที�มจีาํนวนหอ้งพกัรวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอื
หลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถงึ 200 หอ้ง 
   ค. หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกัที�มจีาํนวนหอ้งนอนรวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอื
หลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 250 หอ้งขึ�นไป 
   ง. สถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิารที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอื
หลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ�นไป 
   จ. โรงพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลที�มจีาํนวน
เตยีงรบัผูป่้วยไวค้า้งคนืรวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 10 เตยีง แต่ไม่ถงึ 30 เตยีง 
   ฉ. สถานศกึษาที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 5,000 
ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 25,000 ตารางเมตร 
   ช. อาคารที�ทําการของราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารระหว่างประเทศหรอืเอกชนที�มพีื�นที�ทุกชั �นใน
อาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ 55,000 ตารางเมตร 
   ซ. ห้างสรรพสนิค้าหรือศูนย์การค้าที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดียวกนัหรอืหลายหลงั
รวมกนัตั �งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 25,000 ตารางเมตร 
   ฌ. ตลาดที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 1,500 ตาราง
เมตร แต่ไม่ถงึ 2,500 ตารางเมตร 
   ญ. ภตัตาคารหรอืร้านอาหารที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนั
ตั �งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 2,500 ตารางเมตร 
   ฎ. อาคารอยู่อาศยัรวมที�มีพื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัเกนิ 
10,000 ตารางเมตร 
  (3) อาคารประเภท ค 
   ก. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที�มีจํานวนห้องนอนรวมกันทุกชั �นในอาคารหลัง
เดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัไม่ถงึ 100 หอ้งนอน 
   ข. โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรมที�มจีาํนวนหอ้งพกัรวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอื
หลายหลงัรวมกนัไม่ถงึ 60 หอ้ง 
   ค. หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกัที�มจีาํนวนหอ้งนอนรวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอื
หลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 50 หอ้ง แต่ไม่ถงึ 250 หอ้ง 
   ง. สถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิารที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอื
หลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 5,000 ตารางเมตร 
   จ. อาคารที�ก่อสร้างในที�ดินของบุคคลที�ได้รับอนุญาตให้จดัสรรที�ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
จดัสรรที�ดนิตั �งแต่ 10 หลงั แต่ไม่เกนิ 100 หลงั 
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   ฉ. อาคารที�ทาํการของราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารระหว่างประเทศหรอืเอกชนที�มพีื�นที�รวมกนัทุก
ชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 10,000 ตารางเมตร 
   ช. ห้างสรรพสนิค้าหรือศูนย์การค้าที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดียวกนัหรอืหลายหลงั
รวมกนัตั �งแต่ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 5,000 ตารางเมตร 
   ซ. ตลาดที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 1,000 ตาราง
เมตร แต่ไม่ถงึ 1,500 ตารางเมตร 
   ฌ. ภตัตาคารหรอืร้านอาหารที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนั
ตั �งแต่ 250 ตารางเมตร แต่ไม่ถงึ 500 ตารางเมตร 
   ญ. อาคารอยู่อาศยัรวมที�มีพื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัเกนิ 
2,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ 10,000 ตารางเมตร 
  (4) อาคารประเภท ง 
   ก. หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกัที�มจีาํนวนหอ้งนอนรวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอื
หลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 10 หอ้ง แต่ไม่ถงึ 50 หอ้ง 
   ข. สถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิารที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอื
หลายหลงัรวมกนัไม่ถงึ 1,000 ตารางเมตร 
   ค. โรงพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลที�มจีาํนวน
เตยีงรบัผูป่้วยไวค้า้งคนืรวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัไม่ถงึ 10 เตยีง 
   ง. สถานศึกษาที�มีพื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่ถึง 5,000 
ตารางเมตร 
   จ. อาคารที�ทาํการของราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารระหว่างประเทศหรอืเอกชนที�มพีื�นที�รวมกนัทุก
ชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัไม่ถงึ 5,000 ตารางเมตร 
   ฉ. ห้างสรรพสนิค้าหรือศูนย์การค้าที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดียวกนัหรอืหลายหลงั
รวมกนัไม่ถงึ 1,000 ตารางเมตร 
   ช. ตลาดที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัตั �งแต่ 500 ตารางเมตร 
แต่ไม่ถงึ 1,000 ตารางเมตร 
   ซ. ภตัตาคารหรอืรา้นอาหารที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัไม่ถงึ 250 ตารางเมตร 
   ฌ. อาคารอยู่อาศยัรวมที�มพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในอาคารหลงัเดยีวกนัหรอืหลายหลงัรวมกนัไม่เกนิ 
2,000 ตารางเมตร 
   ญ. อาคารพกัอาศยัประเภทบา้นเดี�ยวซึ�งมพีื�นที�เกนิ 1,000 ตารางเมตร 

 ข้อ 71 การก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคารพกัอาศยัประเภทบ้านเดี�ยวซึ�งมพีื�นที�ไม่เกนิ 1,000 ตารางเมตร ตกึแถว 

หอ้งแถว บา้นแถวหรอืบา้นแฝด และอาคารชั �วคราว ใหแ้สดงแบบระบบบาํบดันํ�าเสยีของแต่ละหน่วยโดยจะตอ้งประกอบดว้ย 
  (1) บ่อดกัไขมนั ซึ�งมลีกัษณะที�สามารถกกัเกบ็ไขมนัและเปิดทาํความสะอาดได ้
  (2) บ่อเกรอะ ซึ�งต้องมลีกัษณะที�มดิชดินํ�าซมึผ่านไม่ไดเ้พื�อใชเ้ป็นที�แยกกากที�ปนอยู่กบันํ�าเสยีทิ�งไว้ให้
ตกตะกอน และ 
  (3) บ่อกรอง ซึ�งต้องมลีกัษณะที�สามารถใชเ้ป็นที�รองรบันํ�าเสยีที�ผ่านบ่อเกรอะแลว้ และใหนํ้�าเสยีนั �นผ่าน
อฐิหรอืหนิหรอืสิ�งอื�นใดเพื�อใหเ้ป็นนํ�าทิ�ง 
 บ่อดกัไขมนั บ่อเกรอะและบ่อกรองตามวรรคหนึ�ง จะต้องมขีนาดไดส้ดัส่วนที�เหมาะสมกบัการใชข้องผูท้ี�อยู่อาศยัใน
อาคารนั �นเพื�อใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพนํ�าทิ�ง ตามที�กาํหนดไวส้าํหรบัอาคารประเภท ง 
 ในกรณีที�จะไม่ใชว้ธิกีารดงักล่าวอาจใชว้ธิอีื�นในการบาํบดันํ�าเสยีใหไ้ดม้าตรฐานนํ�าทิ�งตามเกณฑท์ี�กาํหนดไวส้าํหรบั
อาคารประเภท ง ในขอ้ 70 หรอืจะใชต้ามแบบมาตรฐานที�กรุงเทพมหานครกาํหนด กไ็ด ้
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 ข้อ 72 อาคารประเภท ตลาด โรงแรม ภตัตาคาร สถานพยาบาล อาคารพกัอาศยัรวมที�มหีอ้งพกัอาศยัตั �งแต่ 20

หน่วยขึ�นไป และอาคารที�มพีื�นที�ตั �งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ�นไป ซึ�งมใิช่ตกึแถว หอ้งแถว ต้องจดัใหม้ี�ที�พกัรวมมูลฝอยและสิ�ง
ปฏกิลูของอาคารดงักล่าว โดยมลีกัษณะดงัต่อไปนี� 
  (1) ผนงัตอ้งทาํดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟ 
  (2) พื�นผวิภายในตอ้งเรยีบและกนันํ�าซมึ 
  (3) ตอ้งมกีารป้องกนักลิ�นและนํ�าฝน 
  (4) ตอ้งมกีารระบายนํ�าเสยีจากมลูฝอยและสิ�งปฏกิลู ในกรณีอาคารที�ตอ้งมรีะบบบาํบดันํ�าเสยี การระบาย
นํ�าเสยีนั �นตอ้งเขา้สูร่ะบบบาํบดันํ�าเสยีดว้ย 
  (5) ตอ้งมกีารระบายอากาศและป้องกนันํ�าเขา้ 
  (6) ตอ้งมขีนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปรมิาณมลูฝอยที�เกดิขึ�นในแต่ละวนั 
  (7) ต้องจดัไว้ในที�ที�สามารถขนย้ายได้โดยสะดวก และต้องมรีะยะห่างจากสถานที�ประกอบอาหารและ
สถานที�เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที�รองรบัมูลฝอยและสิ�งปฏกิูลมขีนาดความจุเกินกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมี
ระยะห่างจากสถานที�ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

 ข้อ 73 การคดิปรมิาณมลูฝอยที�เกดิขึ�นในอาคารใหค้ดิจากอตัราการใช ้ดงัต่อไปนี� 

  (1) การใชเ้พื�อการอยู่อาศยั ปรมิาณมลูฝอยไม่น้อยกว่า 2.40 ลติรต่อคนต่อวนั 
  (2) การใชเ้พื�อการพาณิชยกรรมหรอืการอื�น ปรมิาณมลูฝอยไม่น้อยกว่า 0.4 ลติรต่อพื�นที�อาคาร 1 ตาราง
เมตรต่อวนั 

 ข้อ 74 ถา้กรุงเทพมหานครไม่ไดป้ระกาศกาํหนดเป็นอย่างอื�น ปล่องทิ�งมลูฝอยตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี� 

  (1) ตอ้งทาํดว้ยวสัดุทนไฟ ผวิภายในเรยีบทาํความสะอาดไดง้่ายและไม่มสีว่นใดที�จะทาํใหม้ลูฝอยตดิคา้ง 
  (2) ประตูหรอืช่องทิ�งมลูฝอย ตอ้งทาํดว้ยวสัดุทนไฟ และปิดไดส้นิทเพื�อป้องกนัมใิหม้ลูฝอยปลวิยอ้นกลบั
และตดิคา้งได ้
  (3) ตอ้งมกีารระบายอากาศเพื�อป้องกนักลิ�น 
  (4) ปลายล่างของปล่องทิ�งมูลฝอยตอ้งมปีระตูปิดสนิทเพื�อป้องกนักลิ�นและตอ้งมรีะดบัสงูเพยีงพอเพื�อให้
รถเกบ็ขนสามารถขนไดส้ะดวก 
  (5) ตอ้งตั �งอยู่ในบรเิวณที�รถเกบ็ขนมลูฝอยสามารถเขา้ไปเกบ็ขนไดโ้ดยสะดวก 

หมวด 8 

แบบและวิธีการเกี�ยวกบัการติดตั �งระบบการประปา 

ไฟฟ้า กา๊ซ และการป้องกนัอคัคีภยั 

 ข้อ 75 อาคารขนาดใหญ่ยกเว้นห้องแถว ตึกแถวและบ้านแถว ต้องจดัให้มีที�เก็บนํ�าสํารอง ใช้ได้เพียงพอกบั

จาํนวนผูอ้ยู่อาศยัหรอืใชส้อยอาคาร 

 ข้อ 76 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ ต้องมรีะบบจ่ายพลงัไฟฟ้าเพื�อการแสงสว่างหรอืกําลงั ซึ�งต้องมกีาร

เดนิสายและตดิตั �งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 
 ในระบบจ่ายไฟฟ้าตอ้งมสีวติซป์ระธานซึ�งตดิตั �งในที�ที�จดัไวโ้ดยเฉพาะแยกจากบรเิวณที�ใชส้อยเพื�อการอื�น โดยจะจดั
ไวเ้ป็นหอ้งต่างหากสาํหรบักรณีตดิตั �งภายในอาคาร หรอืจะแยกเป็นอาคารโดยเฉพาะกไ็ด ้
 การติดตั �งหม้อแปลงไฟฟ้าหรอืเครื�องกําเนิดไฟฟ้าใหนํ้าความในวรรคสองมาใช้บงัคบั โดยจะรวมบรเิวณที�ตดิตั �ง
สวติซป์ระธาน หมอ้แปลงไฟฟ้าและเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าไวใ้นที�เดยีวกนักไ็ด ้
 เมื�อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มที�ตามกําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าที�จุดจ่ายไฟจะแตกต่างจาก
แรงดนัไฟฟ้าที�จ่ายจากดา้นทุตยิภูมขิองหมอ้แปลงไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 
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 ข้อ 77 การตดิตั �งระบบการใชก้๊าซร่วมในอาคาร ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนั �น 

 ข้อ 78 อาคารต่อไปนี�จะตอ้งมวีธิกีารเกี�ยวกบัการป้องกนัอคัคภียัตามที�กาํหนด 

  (1) หอ้งแถว ตกึแถว บา้นแถว บา้นแฝด 
  (2) อาคารที�ใช้เป็นที�ชุมนุมของประชาชน เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล 
สถานศกึษา หอสมุด สถานกฬีาในร่ม ตลาด หา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานบรกิาร ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานี
ขนส่งมวลชน ที�จอดรถ ท่าจอดเรอื ภตัตาคาร สาํนักงาน สถานที�ทําการของราชการ ศาสนสถาน โรงงาน และอาคารพาณิชย ์
เป็นตน้ 
  (3) อาคารอยู่อาศยัรวมที�มตีั �งแต่ 4 หน่วยขึ�นไป และหอพกั 
  (4) อาคารอื�นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ที�มคีวามสงูตั �งแต่ 3 ชั �นขึ�นไป 

 ข้อ 79 อาคารตามขอ้ 78 ตอ้งมเีครื�องดบัเพลงิ ดงัต่อไปนี� 

  (1) หอ้งแถว ตกึแถว บา้นแถว และบา้นแฝด ที�มคีวามสงูไม่เกนิ 2 ชั �น ต้องตดิตั �งเครื�องดบัเพลงิแบบมอื
ถอืย่างใดอย่างหนึ�งตามชนิดและขนาดที�กาํหนดไวจ้าํนวนคหูาละ 1 เครื�อง 
  (2) อาคารอื�นนอกจากอาคารตาม (1) ต้องติดตั �งเครื�องดบัเพลงิแบบมอืถืออย่างใดอย่างหนึ�งตามชนิด
และขนาดที�กําหนดไวใ้นตารางทา้ยขอ้นี� สาํหรบัดบัเพลงิที�เกดิจากประเภทของวสัดุที�มใีนแต่ละชั �นไว ้1 เครื�อง ต่อพื�นที�อาคาร
ไม่เกนิ 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกนิ 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั �นละ 1 เครื�อง 
 การตดิตั �งเครื�องดบัเพลงิตาม (1) และ (2) ต้องตดิตั �งใหส้่วนบนสุดของตวัเครื�องสงูจากระดบัพื�นอาคารไม่เกนิ 1.50 
เมตร อยู่ในที�มองเหน็สามารถอ่านคําแนะนําการใชไ้ดส้ามารถนําไปใชง้านได้โดยสะดวก อยู่ในสภาพที�ใชง้านไดต้ลอดเวลา 
และมชีนิดและขนาดของเครื�องดบัเพลงิตามตารางดงัต่อไปนี� 

ชนิดหรอืประเภทของอาคาร ชนิดของเครื�องดบัเพลงิ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 

(1) หอ้งแถว ตกึแถว บา้นแถว (1) โฟมเคม ี 10 ลติร 
 และบา้นแฝด ที�มคีวามสงู (2) ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 3 กโิลกรมั 
 ไม่เกนิ 2 ชั �น (3) ผงเคมแีหง้ 3 กโิลกรมั 
 (4) ชนิดของเครื�องดบัเพลงิ อาจใชป้ระเภทอื�นๆ 

ที�มคีุณสมบตัเิทยีบเท่า 
 

(2) อาคารอื�นนอกจากอาคาร (1) โฟมเคม ี 10 ลติร 
 ตาม (1) (2) ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 4 กโิลกรมั 
 (3) ผงเคมแีหง้ 4 กโิลกรมั 
 (4) ชนิดของเครื�องดบัเพลงิ อาจใชป้ระเภทอื�นๆ 

ที�มคีุณสมบตัเิทยีบเท่า 
 

 ข้อ 80 อาคารขนาดใหญ่ ยกเวน้หอ้งแถว บา้นแถวและตกึแถว ต้องจดัใหม้รีะบบท่อยนื สายฉีดนํ�า พรอ้มอุปกรณ์

หวัรบันํ�าดบัเพลงิชนิดขอ้ต่อสวมเรว็ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 65 มลิลเิมตร (2 1/2 นิ�ว) เพื�อดบัเพลงิไดทุ้กสว่นของอาคาร 

 ข้อ 81 อาคารขนาดใหญ่ตอ้งจดัใหม้วีสัดุทนไฟปิดกั �นช่องท่อต่าง ๆ ระหว่างชั �นทุกชั �นของอาคาร 

 ข้อ 82 อาคารที�สงูตั �งแต่ 6 ชั �นขึ�นไปและมพีื�นที�อาคารเกนิ 2,000 ตารางเมตรหรอือาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่

พเิศษต้องมผีนังหรอืประตูปิดกั �นมใิหเ้ปลวไฟหรอืควนัเขา้ไปในบรเิวณบนัไดหลกัของอาคารที�ต่อเนื�องตั �งแต่ 2 ชั �นขึ�นไป โดย
ผนงัและประตูดงักล่าวตอ้งสามารถทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ชั �วโมง 
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หมวด 9 

อาคารจอดรถ ที�จอดรถ ที�กลบัรถและทางเขา้ออกของรถ 

ส่วนที� 1 

ที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเข้าออกของรถ 

 ข้อ 83 อาคารตามประเภทดงัต่อไปนี� ตอ้งมทีี�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ คอื 

  (1) โรงมหรสพ 
  (2) โรงแรม 
  (3) อาคารอยู่อาศยัรวมหรอือาคารชุด ที�มพีื�นที�หอ้งชุดแต่ละหอ้งชุดตั �งแต่ 60 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (4) ภตัตาคาร ที�มพีื�นที�สาํหรบัตั �งโต๊ะอาหารรวมกนัตั �งแต่ 150 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (5) อาคารสรรพสนิคา้ ที�มพีื�นที�หอ้งขายสนิคา้ตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (6) สาํนกังานที�มพีื�นที�หอ้งทาํงานรวมตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (7) ตลาด ที�มพีื�นที�ใชส้อยรวมในแต่ละหลงัตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (8) โรงงาน ที�มพีื�นที�ใชส้อยรวมในแต่ละหลงัตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (9) คลงัสนิคา้ ที�มพีื�นที�ใชส้อยรวมในแต่ละหลงัหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�น
ไป 
  (10) อาคารเกบ็ของ 
  (11) ตกึแถว 
  (12) สถานพยาบาล ที�มพีื�นที�ใชส้อยในแต่ละหลงัตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (13) สถานศกึษา ที�มพีื�นที�ใชส้อยในแต่ละหลงัตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (14) สถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิาร ที�มพีื�นที�ใชส้อยรวมกนัตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (15) อาคารแสดงสนิคา้ ที�มพีื�นที�ใชส้อยรวมในแต่ละหลงัตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 
  (16) อาคารขนาดใหญ่ยกเวน้ถงัเกบ็ของเหลว สารเคม ีหรอืวสัดุอื�นๆ ที�คลา้ยกนั ไซโล อ่างเกบ็นํ�า 
  (17) หอ้งโถงของโรงแรมตาม (2) ภตัตาคารตาม (4) อาคารขนาดใหญ่ตาม (16) 
  (18) อาคารพาณิชย์ ที�มพีื�นที�ใช้สอยรวมทั �งหลงัหรอืพื�นที�ส่วนใดส่วนหนึ�งของอาคารที�ใช้สอยเพื�อการ
พาณิชยต์ั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป เวน้แต่ที�ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในขอ้นี� 
 การคดิพื�นที�ตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (15) (17) และ (18) ใหค้ดิพื�นที�รวมทุกหอ้งที�ใชส้อยประเภท
เดยีวกนัภายในอาคารโดยไม่รวมพื�นที�หอ้งนํ�า สว้ม ลฟิต ์หอ้งนิรภยั หอ้งเกบ็เอกสารที�ไม่มคีนเขา้ใชส้อย 

 ข้อ 84 อาคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารหลงัเดยีว หรอืหลายหลงัที�เป็นอาคารประเภทที�ต้องมทีี�จอดรถ ที�

กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถตามขอ้ 83 ต้องจดัใหม้ทีี�จอดรถตามจาํนวนที�กาํหนดของแต่ละประเภทของอาคารที�ใชเ้พื�อการ
นั �นๆ ดงัต่อไปนี� 
  (1) โรงมหรสพ ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อจาํนวนที�นั �งสาํหรบัคนด ู10 ที� 
  (2) โรงแรมที�มหี้องพกัไม่เกนิ 100 ห้อง ให้มทีี�จอดรถไม่น้อยกว่า 10 คนั สําหรบัห้องพกั 30 ห้องแรก 
สว่นที�เกนิ 30 หอ้งใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อจาํนวนหอ้งพกั 5 หอ้ง 
   โรงแรมที�มหีอ้งพกัเกนิ 100 หอ้งใหม้ทีี�จอดรถตามอตัราที�กาํหนดไวใ้นวรรคหนึ�งสาํหรบัหอ้งพกั 100 
หอ้งแรก สว่นที�เกนิ 100 หอ้งใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อจาํนวนหอ้งพกั 10 หอ้ง 
  (3) อาคารอยู่อาศยัรวมหรอือาคารชุด ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อ 1 หอ้งชุด 
  (4) ภตัตาคาร ใหม้ทีี�จอดรถ 10 คนัสาํหรบัพื�นที�ตั �งโต๊ะ 150 ตารางเมตรแรก ส่วนที�เกนิใหม้ทีี�จอดรถ 1 
คนัต่อพื�นที� 20 ตารางเมตร 
  (5) อาคารสรรพสนิคา้ ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 20 ตารางเมตร 
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  (6) สาํนกังาน ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 60 ตารางเมตร 
  (7) ตลาด ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 120 ตารางเมตร 
  (8) โรงงาน ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 240 ตารางเมตร 
  (9) คลงัสนิคา้ ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 240 ตารางเมตร 
  (10) อาคารเกบ็ของ ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที� 120 ตารางเมตร 
  (11) ตกึแถว ใหม้ทีี�จอดรถอย่างน้อย 1 คนัต่อหนึ�งคูหา ถ้าหนึ�งคูหามพีื�นที�เกนิกว่า 240 ตารางเมตร ต้อง
จดัใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 120 ตารางเมตร 
  (12) สถานพยาบาล ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 120 ตารางเมตร 
  (13) สถานศกึษา ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 240 ตารางเมตร 
  (14) สถานบรกิารตามกฎหมายว่าดว้ยสถานบรกิาร ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 60 ตารางเมตร 
  (15) อาคารแสดงสนิคา้ ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 20 ตารางเมตร 
  (16) อาคารขนาดใหญ่ ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 120 ตารางเมตร หรอืใหม้ทีี�จอดรถตามจาํนวน
ที�กําหนดของแต่ละประเภทของอาคารที�ใชเ้ป็นที�ประกอบกจิการในอาคารขนาดใหญ่นั �นรวมกนั ทั �งนี� ใหถ้อืที�จอดรถจํานวนที�
มากกว่าเป็นเกณฑบ์งัคบั ยกเวน้ โรงงาน คลงัสนิคา้ 
  (17) หอ้งโถง ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 10 ตารางเมตร 
  (18) อาคารพาณิชย ์ใหม้ทีี�จอดรถ 1 คนัต่อพื�นที�อาคาร 60 ตารางเมตร 

 ข้อ 85 การคํานวณที�จอดรถตามที�กําหนดไว้ในขอ้ 84 ให้คํานวณตามประเภทการใช้สอยรวมกนั หรอืประเภท

อาคารโดยใหใ้ชจ้าํนวนที�จอดรถรวมที�มากกว่าเป็นเกณฑ ์หากมเีศษของจาํนวนที�จอดรถในแต่ละประเภทการใชส้อย ใหค้ดิเป็น
ที�จอดรถ 1 คนัของแต่ละประเภท 

 ข้อ 86 ที�จอดรถหนึ�งคนัตอ้งเป็นพื�นที�สี�เหลี�ยมผนืผา้และตอ้งมลีกัษณะดงันี� 

  (1) ในกรณีที�จอดรถตั �งฉากกบัแนวทางเดนิรถ ใหม้คีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่
น้อยกว่า 5 เมตร 
  (2) ในกรณีที�จอดรถขนานกบัแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกบัทางเดนิรถน้อยกว่า 30 องศา ให้มคีวาม
กวา้งไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
  (3) ในกรณีที�จอดรถทํามุมกบัทางเดนิรถตั �งแต่ 30 องศาขึ�นไป ให้มคีวามกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร 
และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50  เมตร 
 ที�จอดรถต้องทําเครื�องหมายแสดงลกัษณะและขอบเขตที�จอดรถแต่ละคนัไวใ้หป้รากฏบนที�จอดรถนั �น และต้องมี
ทางเดนิรถเชื�อมต่อโดยตรงกบัทางเขา้ออกของรถและที�กลบัรถ 

 ข้อ 87 ที�จอดรถถ้าอยู่นอกบริเวณของอาคารและอยู่บนโฉนดต่างแปลงที�ไม่ต่อเนื�องกัน ต้องมีทางเดินจาก

ทางเขา้ออกบรเิวณหรอือาคารที�จอดรถไปสูท่างเขา้ออกอาคารนั �น วดัระยะตามแนวราบไม่เกนิ 200 เมตร 

 ข้อ 88 ทางเขา้ออกของรถ ต้องมคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร เวน้แต่เป็นการเดนิรถทางเดยีวตอ้งกวา้งไม่น้อย

กว่า 3.50 เมตร 
 ทางวิ�งของรถ ในกรณีจอดรถทาํมุมต่างๆ กบัทางวิ�งของรถ จะตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่าเกณฑ ์ดงันี� 
  (1) กรณีจอดรถทาํมุมกบัทางวิ�งน้อยกว่า 30 องศา ทางวิ�งของรถตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 
  (2) กรณีจอดรถทาํมุมตั �งแต่ 30 องศาขึ�นไปแต่ไม่เกนิ 60 องศา ทางวิ�งของรถตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า 5.50 
เมตร 
  (3) กรณีจอดรถทาํมุมเกนิ 60 องศา ทางวิ�งของรถตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
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 ข้อ 89 แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถ ต้องไม่อยู่ในที�ที�เป็นทางร่วมทางแยก และจะต้องอยู่ห่างจาก

จุดเริ�มตน้โคง้หรอืหกัมุมของขอบทางแยกสาธารณะมรีะยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร 

 ข้อ 90 ทางเขา้ออกของรถจากที�จอดรถหรอือาคารจอดรถ ซึ�งมทีี�จอดรถตั �งแต่ 15 คนัขึ�นไป ต้องเชื�อมต่อกบัทาง

สาธารณะที�มคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร และยาวต่อเนื�องไปสูท่างสาธารณะที�กวา้งกว่า 

 ข้อ 91 แนวศูนย์กลางปากทางเขา้ออกของรถ ต้องไม่อยู่บนเชงิลาดสะพานและต้องอยู่ห่างจากจุดสุดเชงิลาด

สะพานมรีะยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร ทั �งนี�ไม่ใชบ้งัคบัในกรณี 
  (1) สะพานและเชงิลาดสะพานมคีวามลาดชนัน้อยกว่า 2 ใน 100 
  (2) สะพานที�มทีางขนานขา้งสะพาน และทางขนานดงักล่าวสามารถไปกลบัรถใต้สะพานหรอืไปสู่ทาง
อื�นๆ ไดโ้ดยรถจากทางเขา้ออกของรถไม่ตอ้งขึ�นสูส่ะพาน 
  (3) สะพานที�ก่อสรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นทางเขา้ออกสูท่ี�ดนิเอกชน 

ส่วนที� 2 

อาคารจอดรถ 

 ข้อ 92 อาคารจอดรถที�อยู่ในบงัคบัตามขอ้บญัญตันิี� เป็นอาคารจอดรถที�มทีี�จอดรถจาํนวนตั �งแต่สบิคนัขึ�นไป หรอื

มพีื�นที�จอดรถ ทางวิ�ง และที�กลบัรถในอาคารรวมกนัตั �งแต่ 300 ตารางเมตรขึ�นไป 

 ข้อ 93 โครงสรา้งหลกัของอาคารจอดรถ ตอ้งทาํดว้ยวตัถุทนไฟทั �งหมด 

 ข้อ 94 อาคารจอดรถที�อยู่ตํ�ากว่าระดบัพื�นดนิ ตอ้งจดัใหม้รีะบบระบายอากาศ ซึ�งสามารถเปลี�ยนอากาศภายในชั �น

นั �นๆ ไดห้มดในเวลา 15 นาท ี

 ข้อ 95 อาคารจอดรถเหนือระดบัพื�นดนิ ที�มบีุคคลเขา้ไปใชส้อย ตอ้งมกีารระบายอากาศอย่างใดอย่างหนึ�ง ดงันี� 

  (1) ถ้าใช้ส่วนเปิดโล่งเป็นที�ระบายอากาศ ส่วนเปิดโล่งดงักล่าวต้องมพีื�นที�ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
พื�นที�อาคารจอดรถชั �นนั �น และต้องมทีี�ว่างห่างที�ดนิขา้งเคยีงหรอือาคารอื�น ไม่ว่าจะเป็นอาคารของเจา้ของเดยีวกนัหรอืไม่ ไม่
น้อยกว่า 3 เมตร 
  (2) ถ้าใช้เครื�องระบายอากาศเพื�อระบายอากาศ ต้องจดัให้มีเครื�องระบายอากาศ ซึ�งสามารถเปลี�ยน
อากาศภายในชั �นนั �นๆ ใหห้มดในเวลา 15 นาท ี
 สว่นเปิดโล่ง ตอ้งมรีาวกนัตกที�มคีวามมั �นคงแขง็แรงเพยีงพอที�จะใหค้วามปลอดภยัแก่รถยนตแ์ละบุคคลได ้

 ข้อ 96 ผนังของอาคารจอดรถที�อยู่ห่างเขตที�ดนิของผูอ้ื�น หรอือาคารอื�นน้อยกว่า 3 เมตร ต้องเป็นผนังกนัไฟ และ

หา้มทาํช่องเปิดใดๆ ในผนงันั �น 

 ข้อ 97 ในกรณีที�อาคารจอดรถอยู่รมิทางสาธารณะกวา้งตั �งแต่ 3 เมตรขึ�นไป หากอาคารจอดรถนั �นมรีะยะร่นจาก

ทางสาธารณะตามขอ้บญัญตันิี�หรอืตามกฎกระทรวงที�ออกตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารแลว้ ใหถ้อืว่าทางสาธารณะ
และหรือระยะร่นดงักล่าวเป็นที�ว่างตามข้อ 95(1) และผนังด้านริมทางสาธารณะนั �นให้ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตาม
ขอ้กาํหนดในขอ้ 96 ดว้ย 

 ข้อ 98 อาคารจอดรถที�มกีารใชส้อยประเภทอื�นรวมอยู่ดว้ย สว่นกั �นแยกประเภทการใชอ้าคารตอ้งเป็นผนงักนัไฟ 

ใหม้ชี่องเปิดเฉพาะประตูทําดว้ยวสัดุทนไฟมอีตัราทนไฟไม่น้อยกว่าผนังกนัไฟ มอีุปกรณ์ทําใหบ้านประตูปิดสนิทเพื�อป้องกนั
ควนัและเปลวไฟ 

 ข้อ 99 ทางลาดขึ�นลงสาํหรบัรถระหว่างชั �น ลาดชนัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 

 ทางลาดช่วงหนึ�งๆ ตอ้งสงูไม่เกนิ 5 เมตร ทางลาดที�สงูเกนิ 5 เมตร ใหท้าํที�พกัมขีนาดยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
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 ทางลาดแบบโคง้หรอืทางเวยีนต้องมรีศัมคีวามโคง้ของขอบดา้นในไม่น้อยกว่า 6 เมตร และพื�นทางลาดจะชนัไดไ้ม่
เกนิรอ้ยละ 12 
 ทางลาดขึ�นหรอืลงอาคารจอดรถที�ระดบัพื�นดนิ ต้องอยู่ห่างปากทางเขา้และทางออกของอาคาร ปากทางเขา้ของรถ
หรอืปากทางออกของรถไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
 ใหม้บีนัไดระหว่างชั �นจอดรถกวา้งไม่น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร อย่างน้อยหนึ�งบนัไดสาํหรบัพื�นที�ในชั �นจอดรถชั �นนั �นๆ 
ทุก 2,000 ตารางเมตร เศษของพื�นที�ถา้เกนิกว่า 1,000 ตารางเมตร ใหม้บีนัไดดงักล่าวเพิ�มขึ�นอกีหนึ�งบนัได หากตอ้งมเีกนิหนึ�ง
บนัได แต่ละบนัไดตอ้งห่างกนัไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

 ข้อ 100 พื�นที�ที�ใชจ้อดรถจะลาดชนัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 

 ข้อ 101 ใหม้รีะบบระบายนํ�าจากชั �นจอดรถทุกชั �น และใหเ้ชื�อมต่อกบัระบบระบายนํ�าที�ระดบัพื�นดนิหรอืตํ�ากว่า 

 ข้อ 102 ใหม้ที่อดนันํ�าดบัเพลงิตามมาตรฐานที�หน่วยงานดบัเพลงิกําหนด โดยมหีวัจ่ายนํ�าจาํนวน 1 หวั ต่อพื�นที�

จอดรถทุกๆ 100 คนั และหวัจ่ายนํ�าห่างกนัไม่เกนิ 64 เมตร และใหม้ไีวทุ้กชั �นที�จอดรถยนตอ์ย่างน้อยชั �นละ 1 หวั เพื�อดบัเพลงิ
ไดทุ้กสว่นของอาคาร 

 ข้อ 103 อาคารจอดรถซึ�งติดตั �งระบบเคลื�อนย้ายรถด้วยเครื�องจักรกล จะต้องมีระยะทางเดินรถจากปาก

ทางเขา้ออกของรถ หรอืปากทางเขา้ของรถ ถึงอาคารจอดรถไม่น้อยกว่า 20 เมตร ยกเว้นกรณีอาคารจอดรถไม่เกนิ 20 คนั 
ระยะทางดงักล่าวจะตอ้งไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
 ในกรณีอาคารจอดรถเกนิ 200 คนัขึ�นไป ระยะทางดงักล่าวตอ้งไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรอืพื�นที�จอดรอไดไ้ม่น้อยกว่า 
10 คนั 

 ข้อ 104 การคดิความสูงของอาคารจอดรถ ซึ�งติดตั �งระบบเคลื�อนย้ายรถด้วยเครื�องจกัรกล ให้คดิความสูงของ

อาคารจากระดบัพื�นดนิถงึสว่นที�สงูที�สดุของอาคารจอดรถ 
 กรณีอาคารจอดรถซึ�งตดิตั �งระบบเคลื�อนยา้ยรถดว้ยเครื�องจกัรกลเชื�อมต่อกบัอาคารอื�นใหค้ดิความสงูของอาคารจาก
ระดบัพื�นดนิถงึสว่นที�สงูที�สดุของอาคารจอดรถ 

 ข้อ 105 การคดิคํานวณพื�นที�อาคารจอดรถซึ�งตดิตั �งระบบเคลื�อนยา้ยรถดว้ยเครื�องจกัรกลใหค้ดิพื�นที�ใชจ้อดรถได ้

1 คนั โดยคดิทุกคนัรวมกนั และรวมถงึพื�นที�อื�นๆ ที�บุคคลอาจใชส้อยได ้

 ข้อ 106 อาคารจอดรถจะใช้ลฟิต์ยกรถในการนํารถขึ�นหรือลงสู่ช ั �นต่างๆ ของอาคารโดยมหีรอืไม่มทีางลาดใน

อาคารจอดรถกไ็ด ้ในกรณีที�ไม่มทีางลาด จาํนวนที�จอดรถตอ้งไม่เกนิ 90 คนั ในกรณีที�ตอ้งใชล้ฟิตย์กรถแทนทางลาดเพื�อนํารถ
ไปสู่ชั �นใดชั �นหนึ�งจะต้องจดัใหม้ลีฟิตย์กรถ 1 เครื�อง ภายในอาคารต่อที�จอดรถ 30 คนั จํานวนที�มากเกนินั �น ถ้าตํ�ากว่ากึ�งหนึ�ง
ใหปั้ดทิ�ง ตั �งแต่กึ�งหนึ�งขึ�นไปใหค้ดิเตม็ แต่ทั �งนี�ตอ้งไม่น้อยกว่า 2 เครื�องต่ออาคารหนึ�งหลงัและหา้มใชเ้ป็นลฟิตโ์ดยสาร 

 ข้อ 107 อาคารจอดรถที�สูงเกนิ 10 ชั �น จากระดบัพื�นดนิและขึ�นลงด้วยทางลาดได้ทุกชั �นจะต้องมลีฟิต์ยกรถอกี

ทางหนึ�งที�สามารถยกรถขึ�นลงไดทุ้กชั �น 

หมวด 10 

กาํลงัวสัดแุละนํ�าหนักบรรทุก 

 ข้อ 108 อาคารและสว่นต่างๆ ของอาคารจะตอ้งมคีวามมั �นคงแขง็แรงพอที�จะรบันํ�าหนักตวัอาคารเองและนํ�าหนัก

บรรทุกที�อาจเกดิขึ�น หรอืเกดิขึ�นจรงิรวมทั �งแรงอื�นๆ ที�กระทาํกบัสว่นต่างๆ ของอาคารไดโ้ดยไม่ใหส้ว่นใดๆ ของอาคารตอ้งรบั
หน่วยแรงมากกว่าที�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงที�ออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร เวน้แต่มเีอกสารแสดงผล
การทดสอบความมั �นคงแขง็แรงของวสัดุที�รบัรองโดยสถาบนัที�เชื�อถอืได ้
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 ข้อ 109 ในการคาํนวณออกแบบโครงสรา้งอาคาร ใหค้าํนึงถงึแรงลมดว้ย หากจาํเป็นตอ้งคาํนวณและไม่มเีอกสาร

ที�รบัรองโดยสถาบนัที�เชื�อถอืได ้ใหใ้ชห้น่วยแรงลมตามตาราง ดงัต่อไปนี� 

ความสงูของอาคารหรอืสว่นของอาคาร 
หน่วยแรงลมอย่างน้อยกโิลปาสกาล 

(กโิลกรมัแรงต่อตารางเมตร) 

(1) สว่นของอาคารที�สงูไม่เกนิ 10 เมตร 0.5 (50) 
(2) สว่นของอาคารที�สงูเกนิ 10 เมตร แต่ไม่เกนิ 20 เมตร 0.8 (80) 
(3) สว่นของอาคารที�สงูเกนิ 20 เมตร แต่ไม่เกนิ 40 เมตร 1.2 (120) 
(4) สว่นของอาคารที�สงูเกนิ 40 เมตร แต่ไม่เกนิ 80 เมตร 1.6 (160) 
(5) สว่นของอาคารที�สงูเกนิ 80 เมตร 2.0 (200) 

 ทั �งนี� ยอมให้ใช้ค่าหน่วยแรงที�เกิดในส่วนต่างๆ ของอาคารตลอดจนความต้านทานของดินใต้ฐานรากเกินค่าที�
กําหนดไว้ในข้อบญัญัตินี�ได้ร้อยละ 33.30 แต่ต้องไม่ทําให้ส่วนต่างๆ ของอาคารนั �นมีความมั �นคงน้อยไปกว่าเมื�อคํานวณ
ตามปกตโิดยไม่คดิแรงลม 

 ข้อ 110 ในการออกแบบคาํนวณส่วนต่างๆ ของอาคารเพื�อรบันํ�าหนักบรรทุกคงที�และนํ�าหนักบรรทุกคงที�นั �นๆ มี

ลกัษณะที�ทําใหเ้กดิแรงสั �นสะเทอืนแก่ส่วนต่างๆ ของอาคารได ้เช่น นํ�าหนักบรรทุกคงที�จากเครื�องจกัร ทางวิ�ง เครน เป็นต้น 
จะตอ้งคาํนึงถงึผลจากแรงสั �นสะเทอืนและแรงกระแทกดว้ย โดยใหเ้พิ�มค่านํ�าหนกับรรทุกคงที�ขึ�นอกีตามความเหมาะสม ในกรณี
ที�ไม่มเีอกสารที�รบัรองโดยสถาบนัที�เชื�อถือได้แสดงผลการทดลองหรอืการคํานวณ ให้เพิ�มค่านํ�าหนักบรรทุกคงที�ขึ�นอกีตาม
ตาราง ดงัต่อไปนี� 

ประเภทของสว่นต่างๆ ของอาคาร และนํ�าหนกับรรทุกคงที�ต่างๆ เพิ�มค่านํ�าหนกับรรทุกคงที�ขึ�นอกี (รอ้ยละ) 

โครงสรา้งที�ประกอบดว้ยเสาและคานยดึโยงกนัเป็นโครงสรา้งอาคารเพื�อรบั
นํ�าหนกัลฟิต ์หรอืนํ�าหนกัรอกยกของ 

100 

ฐานราก ทางเทา้ และตอม่อรบัลฟิต ์และอุปกรณ์เกี�ยวกบัรอกยกของ 40 

เครื�องจกัรขนาดเบา ท่อต่างๆ หรอืมอเตอร ์ ไม่น้อยกว่า 20 

เครื�องจกัรขนาดเบาชนิดลกูสบูชกั เครื�องไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 20 

 ข้อ 111 โครงสรา้งหลกัของอาคาร ดงัต่อไปนี� 

  (1) อาคารสาํหรบัใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรอืสถานพยาบาล 
  (2) อาคารสําหรับใช้เพื�อกิจการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือ
สํานักงานหรอืที�ทําการที�มคีวามสูงตั �งแต่ 3 ชั �นขึ�นไป และมพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นหรอืชั �นหนึ�งชั �นใดในหลงัเดยีวกนัเกนิ 1,000 
ตารางเมตร 
  (3) อาคารสงู อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พเิศษ หรอือาคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารที�ใช้
เป็นหอประชุม 
ใหก้่อสรา้งดว้ยวสัดุทนไฟที�มลีกัษณะและคุณสมบตัดิงัต่อไปนี� 
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ชนิดของการก่อสรา้งและโครงสรา้งหลกั 
ความหนาน้อยสดุของคอนกรตีที�หุม้เหลก็
เสรมิ หรอืคอนกรตีหุม้เหลก็ (มลิลเิมตร) 

1. คอนกรตีเสรมิเหลก็  
1.1 เสาสี�เหลี�ยมที�มดีา้นแคบขนาด 300 มลิลเิมตรขึ�นไป 40 
1.2 เสากลมหรอืเสาตั �งแต่หา้เหลี�ยมขึ�นไปที�มรีปูทรงใกลเ้คยีงเสากลมซึ�งมี

เสน้ผ่าศนูยก์ลางตั �งแต่ 300 มลิลเิมตรขึ�นไป 
40 

1.3 คานและโครงขอ้หมุนคอนกรตีขนาดกวา้งตั �งแต่ 300 มลิลเิมตรขึ�นไป 40 
1.4 พื�นหนาไม่น้อยกว่า 115 มลิลเิมตร 20 

2. คอนกรตีอดัแรง  
2.1 คานชนิดดงึลวดก่อน 75 
2.2 คานชนิดดงึลวดภายหลงั  

(1) กวา้ง 200 มลิลเิมตร โดยปลายไม่เหนี�ยวรั �ง 
(UNRESTRAINED) 

115 

(2) กวา้งตั �งแต่ 300 มลิลเิมตรขึ�นไป โดยปลายไม่เหนี�ยวรั �ง 
(UNRESTRAINED) 

65 

(3) กวา้ง 200 มลิลเิมตร โดยปลายเหนี�ยวรั �ง (RESTRAINED) 50 
(4) กวา้ง 300 มลิลเิมตรขึ�นไป โดยปลายเหนี�ยวรั �ง 

(RESTRAINED) 
45 

2.3 พื�นชนิดดงึลวดก่อนที�มคีวามหนาตั �งแต่ 115 มลิลเิมตรขึ�นไป 40 
2.4 พื�นชนิดดงึลวดภายหลงัที�มคีวามหนาตั �งแต่ 115 มลิลเิมตรขึ�นไป  

(1) ขอบไม่เหนี�ยวรั �ง (UNRESTRAINED) 40 
(2) ขอบเหนี�ยวรั �ง (RESTRAINED) 20 

3. เหลก็โครงสรา้งรปูพรรณ  
3.1 เสาเหลก็ขนาด 150 x 150 มลิลเิมตร 50 
3.2 เสาเหลก็ขนาด 200 x 200 มลิลเิมตร 40 
3.3 เสาเหลก็ขนาดตั �งแต่ 300 x 300 มลิลเิมตรขึ�นไป 25 
3.4 คานเหลก็ 50 

ในกรณีโครงสร้างหลกัมขีนาดระหว่างที�กําหนดในตาราง ให้คํานวณหาความหนาน้อยสุดของคอนกรตีที�หุ้มเหลก็เสรมิหรอื
คอนกรตีหุม้เหลก็โดยวธิเีทยีบอตัราสว่น 
 ในกรณีโครงสรา้งหลกัก่อสรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็หรอืคอนกรตีอดัแรงที�มขีนาดหรอืมคีวามหนาของคอนกรตีที�
หุม้เหลก็เสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหลก็น้อยกว่าที�กําหนดไวใ้นตารางขา้งต้น จะต้องใชว้สัดุอื�นหุม้เพิ�มเตมิหรอืตอ้งป้องกนัโดยวธิี
อื�นเพื�อช่วยทําใหเ้สาหรอืคานมอีตัราการทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 3 ชั �วโมง และตงหรอืพื�นต้องมอีตัราการทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 2 
ชั �วโมง โดยจะตอ้งมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัที�เชื�อถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
 ในกรณีโครงสรา้งหลกัที�เป็นเสาหรอืคานที�ก่อสรา้งดว้ยเหลก็โครงสรา้งรูปพรรณที�ไม่ไดใ้ชค้อนกรตีหุม้ต้องป้องกนั
โดยวธิอีื�นเพื�อให้มอีตัราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั �วโมงและต้องมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัที�เชื�อถือได้
ประกอบการขออนุญาต ยกเวน้โครงหลงัคาที�เป็นโครงสรา้งหลกัที�สงูจากพื�นชั �นนั �นเกนิกว่า 8 เมตร 
 วธิกีารทดสอบอตัราการทนไฟตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามมาตรฐานเอเอสทเีอม็ อ ี119 (ASTM E 
119) 
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 ข้อ 112 อาคารสงูที�ก่อสรา้งโดยมผีนังอาคารทาํดว้ยกระจกโครงสรา้งที�ยดึกระจกกบัตวัอาคารรวมทั �งกระจกที�ใช ้

จะตอ้งออกแบบใหม้คีวามมั �นคงแขง็แรงเพยีงพอที�จะรบัแรงลมตามขอ้ 109 ได ้และจะตอ้งใชก้ระจกประเภทที�เมื�อเกดิการแตก
แลว้ไม่หลุดออกจากกนัและไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อบุคคลได ้

หมวด 11 

การก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอนและเคลื�อนย้ายอาคาร 

 ข้อ 113 ในการก่อสรา้งอาคาร ผูไ้ดร้บัอนุญาตหรอืผูด้ําเนินการต้องจดัใหม้รีั �วชั �วคราวทบึสงูไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

ปิดกั �นตามแนวเขตที�ดนิตดิต่อกบัที�สาธารณะ หรอืที�ดนิต่างเจา้ของหรอืผูค้รอบครอง เว้นแต่จะมรีั �วทบึหรอืกําแพงเดมิสงูไม่
น้อยกว่า 2 เมตร 
 ในระหว่างการก่อสรา้งอาคารที�มคีวามสงูเหนือระดบัดนิเกนิ 10 เมตร ดา้นที�มรีะยะราบวดัจากแนวอาคารดา้นนอก
ถงึที�สาธารณะหรอืที�ดนิต่างเจา้ของหรอืผูค้รอบครองน้อยกว่ากึ�งหนึ�งของความสงูของอาคาร ผูด้าํเนินการตอ้งจดัใหม้กีารกําจดั
ฝุ่ นทําความสะอาดพื�นที�ทุกชั �น หรอืจดัใหม้กีารป้องกนัฝุ่ นละออง  และต้องจดัใหม้สีิ�งป้องกนัวสัดุร่วงหล่นที�อาจเป็นภยนัตราย
ต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ มคีวามสงูไม่น้อยกว่าความสงูของอาคารที�ไดร้บัอนุญาตและตอ้งรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลาการก่อสรา้ง และตอ้งจดัใหม้วีธิกีารสาํหรบัทิ�งของและป้องกนัฝุ่ นละอองอนัเกดิจากการก่อสรา้ง ทั �งนี� ผูไ้ดร้บัอนุญาต
หรอืผูด้ําเนินการต้องจดัสิ�งป้องกนัฝุ่ นละออง สิ�งป้องกนัวสัดุร่วงหล่น และวธิกีารสาํหรบัทิ�งสิ�งของดงักล่าว ตามหลกัเกณฑ์ที�
กรุงเทพมหานครกาํหนด 
 การทิ�งของ นั �งร้านรวมทั �งผ้าใบหรอืวสัดุป้องกนัวสัดุร่วงหล่น จะลํ�าที�ดนิขา้งเคยีงหรอืต่างเจา้ของไม่ได้ เว้นแต่จะ
ไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากเจา้ของหรอืผูค้รอบครองที�ดนิขา้งเคยีง 
 การก่อสรา้ง หา้มกระทาํใหเ้กดิเสยีงดงัเกนิกว่า 75 เดซเิบล (เอ) ที�ระยะห่าง 30 เมตร จากอาคารที�ก่อสรา้ง 
 ห้ามก่อสร้างหรอืกระทําการใดๆ ในบรเิวณที�ได้รบัอนุญาตใหก้่อสร้างซึ�งก่อใหเ้กดิเสยีงและแสงรบกวนผูอ้ยู่อาศยั
ขา้งเคยีงระหว่าง 22.00 น. ถงึ 06.00 น. เวน้แต่จะไดม้กีารป้องกนัและไดร้บัอนุญาตจากผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 ข้อ 114 เมื�อหยุดการใชปั้�นจั �นหรอืลฟิตส์่งของประจําวนั ผูด้ําเนินการต้องจดัใหม้กีารป้องกนัมใิหปั้�นจั �นหรอืลฟิต์

ส่งของนั �นเลื�อน ลม้ หรอืหมุน อนัอาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ และในขณะที�ใชห้รอืหยุดการใช้
ปั�นจั �นยกของหา้มมใิหข้องหรอืวสัดุที�กําลงัยกอยู่ลํ�าเขตที�ดนิสาธารณะ หรอืที�ดนิต่างเจา้ของหรอืผูค้รอบครอง เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตเป็นหนังสอืจากเจา้พนักงานผูม้อีาํนาจหน้าที�ดูแลรกัษาที�สาธารณะนั �น หรอืไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากเจา้ของ
หรอืผูค้รอบครองที�ดนินั �น แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีที�ไม่อาจได้รบัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากเจ้าของหรอืผู้ครอบครองที�ดนิดงักล่าว ผู้ดําเนินการต้องขอ
อนุญาตต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมแสดงระบบหรอืวธิกีารจดัการเพื�อการ
ป้องกนัมใิหเ้กดิอนัตรายแก่ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิของเจา้ของ หรอืผูค้รอบครองที�ดนิรวมทั �งผูอ้าศยัอยู่ใกลเ้คยีง ในการ
พจิารณาอนุญาตดงักล่าว ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครอาจกาํหนดวธิกีารหรอืเงื�อนไขอื�นใดที�จาํเป็นใหผู้ด้าํเนินการปฏบิตั ิกไ็ด ้

 ข้อ 115 ใหนํ้าขอ้ 113 และขอ้ 114 มาใชบ้งัคบัแก่การดดัแปลง การรื�อถอนและการเคลื�อนยา้ยอาคาร โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 116 การขออนุญาตก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารที�ไดย้ื�นคาํขอไวก้่อนขอ้บญัญตันิี�ใชบ้งัคบัใหไ้ดร้บัการยกเวน้

ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้บญัญตันิี� 

 ข้อ 117 อาคารที�ได้รบัอนุญาตก่อสร้างก่อนขอ้บญัญตัินี�มผีลบงัคบัใช ้หากมกีารขออนุญาตดดัแปลงอาคาร จะ

ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้บญัญตันิี� ภายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี� 
  (1) ไม่เป็นการเพิ�มความสงูของอาคาร 
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  (2) กรณีที�เป็นอาคารขนาดใหญ่ขึ�นไป ต้องไม่เป็นการเพิ�มพื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นเกนิรอ้ยละ 2 ของ
พื�นที�ที�ได้รบัอนุญาตไวค้รั �งแรก กรณีไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ต้องไม่เป็นการเพิ�มพื�นที�รวมกนัทุกชั �นเกนิร้อยละ 5 ของพื�นที�ที�
ไดร้บัอนุญาตไวค้รั �งแรก 
  (3) ไม่เป็นการเพิ�มพื�นที�ปกคลุมดนิ 
  (4) ไม่เป็นการขดัต่อขอ้บญัญตัทิี�ใชบ้งัคบัอยู่ในขณะที�ไดร้บัอนุญาตครั �งแรก 
 

ประกาศ ณ วนัที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
นายสมคัร สนุทรเวช 

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้ขอ้บญัญตัิฉบบันี�  คอื เนื �องจากขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร เรื �อง ควบคุมการก่อสร้าง

อาคาร พ.ศ. 2522 ไดบ้งัคบัใชม้าเป็นเวลากว่า 20 ปี สมควรแกไ้ขปรบัปรุงบทบญัญตับิางประการใหเ้หมาะสมยิ �งขึ�น ประกอบ
กบัได้มกีารประกาศใชก้ฎกระทรวงที �ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญตัคิวบคุม
อาคาร (ฉบบัที � 2) พ.ศ. 2535 หลายฉบบั ซึ �งกฎกระทรวงต่างๆ ดงักล่าวมีรายละเอียดบางประการไม่ครอบคลุมกบัสภาพ
ขอ้เทจ็จรงิในพื�นที �กรุงเทพมหานคร สมควรเพิ �มเตมิรายละเอยีดบทบญัญตับิางประการเพื �อใหเ้หมาะสมกบัสภาพบา้นเมอืงของ
กรุงเทพมหานคร และโดยที �มาตรา 9 และมาตรา 10(1) แห่งพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ �มเติมโดย
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที � 2) พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบญัญตัทิี �มบีทบญัญตับิางประการเกี �ยวกบัการจํากดัสทิธิ
และเสรภีาพของบุคคล ซึ �งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 97 แห่ง
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บญัญตัใิหต้ราเป็นขอ้บญัญตั ิจงึจาํเป็นตอ้งตราขอ้บญัญตันิี� 
 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 75 ง วนัที � 3 สงิหาคม 2544 
 


