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กฎกระทรวง
ฉบับที 55 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(1) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
อันเป็ นพระราชบัญญัติทีมีบทบัญญัติบางประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี
“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึงโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทงกลางวั
ั
นและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็ นการอยู่
อาศัยอย่างถาวรหรือชัวคราว
“ห้องแถว” หมายความว่า อาคารทีก่อสร้างต่อเนืองกันเป็ นแถวยาวตังแต่สองคูหาขึนไป มีผนังแบ่งอาคารเป็ นคูหา
และประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็ นส่วนใหญ่
“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารทีก่อสร้างต่อเนืองกันเป็ นแถวยาวตังแต่สองคูหาขึนไป มีผนังแบ่งอาคารเป็ นคูหา
และประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็ นส่วนใหญ่
“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวทีใช้เป็ นทีอยู่อาศัย ซึงมีทว่ี างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรัวหรือ
แนวเขตทีดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชัน
“บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารทีใช้เป็ นทีอยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนังแบ่งอาคารเป็ นบ้าน มีทว่ี าง
ระหว่างรัวหรือแนวเขตทีดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยก
จากกันเป็ นสัดส่วน
“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารทีใช้เพือประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที
ใช้เครืองจักรทีมีกําลังการผลิตเทียบได้น้อยกว่า 5 แรงม้า และให้หมายความรวมถึงอาคารอืนใดทีก่อสร้างห่างจากถนนหรือ
ทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึงอาจใช้เป็ นอาคารเพือประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้
“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารทีใช้เพือประโยชน์ในการชุมนุ มคนได้โดยทัวไป เพือกิจกรรมทางราชการ
การเมือ ง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิ ชยกรรม เช่ น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม
โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่า
อากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็ นต้น
“อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารทีต้องการมาตรฐานความมันคงแข็งแรง และความปลอดภัยเป็ นพิเศษ เช่น
อาคารดังต่อไปนี
(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพธิ ภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน
(ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส
(ค) อาคารหรือสิงทีสร้างขึนสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาช่วงหนึงเกิน 10
เมตร หรือมีลกั ษณะโครงสร้างทีอาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้
(ง) อาคารทีเก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พษิ หรือรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
“อาคารอยู่อ าศัย รวม” หมายความว่า อาคารหรือ ส่วนใดส่ว นหนึ งของอาคารทีใช้เป็ น ทีอยู่อ าศัย สําหรับ หลาย
ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็ นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว
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“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารทีมีพนที
ื รวมกันทุกชันหรือชันหนึงชันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตร หรืออาคารทีมีความสูงตังแต่ 15.00 เมตรขึนไป และมีพนที
ื รวมกันทุกชันหรือชันหนึงชันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพืนดินทีก่อสร้างถึงพืนดาดฟ้ า สําหรับ
อาคารทรงจัวหรือปั นหยาให้วดั จากระดับพืนดินทีก่อสร้างถึงยอดผนังของชันสูงสุด
“สํานักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นสํานักงานหรือทีทําการ
“คลังสิน ค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ งส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ น ทีสําหรับ เก็บสิน ค้าหรือสิงของเพือ
ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
“โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นสถานทีสําหรับฉายภาพยนตร์ แสดง
ละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอืนใด และมีวตั ถุประสงค์เพือเปิ ดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนัน โดยจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่กต็ าม
“โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นทีขายอาหารหรือเครืองดืม โดยมีพนที
ื
สําหรับตังโต๊ะอาหารไว้บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร
“วัสดุถาวร” หมายความว่า วัสดุซงตามปกติ
ึ
ไม่แปลงสภาพได้ง่ายโดยนํา ไฟ หรือดินฟ้ าอากาศ
“วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างทีไม่เป็ นเชือเพลิง
“พืน” หมายความว่า พืนทีของอาคารทีบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงทีรับพืน หรือ
ภายในพืนนัน หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทังเฉลียงหรือระเบียงด้วย
“ฝา” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตังซึงกันแบ่งพืนภายในอาคารให้เป็ นห้อง ๆ
“ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตังซึงกันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็ นหลังหรือเป็ นหน่วย
แยกจากกัน
“ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังทึบทีก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และไม่มชี ่องทีให้ไฟหรือ
ควันผ่านได้ หรือจะเป็ นผนังทึบทีทําด้วยวัสดุทนไฟอย่างอืนทีมีคุณสมบัติในการป้ องกันไฟได้ดไี ม่น้อยกว่าผนังทีก่อด้วยอิฐ
ธรรมดา หนา 18 เซนติเมตร ถ้าเป็ นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร
“อิฐธรรมดา” หมายความว่า ดินทีทําขึนเป็ นแท่งและได้เผาให้สกุ
“หลังคา” หมายความว่า สิงปกคลุมส่วนบนของอาคารสําหรับป้ องกันแดดและฝน รวมทังโครงสร้างหรือสิงใดซึง
ประกอบขึนเพือยึดเหนียวสิงปกคลุมนีให้มนคงแข็
ั
งแรง
“ดาดฟ้ า” หมายความว่า พืนส่วนบนสุดของอาคารทีไม่มหี ลังคาปกคลุม และบุคคลสามารถขึนไปใช้สอยได้
“ช่วงบันได” หมายความว่า ระยะตังบันไดซึงมีขนต่
ั อเนืองกันโดยตลอด
“ลูกตัง” หมายความว่า ระยะตังของขันบันได
“ลูกนอน” หมายความว่า ระยะราบของขันบันได
“ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้างทีวัดจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึงโดยปราศจากสิงใดๆ กีดขวาง
1 “ทางเดินเชือมระหว่างอาคาร” หมายความว่า ทางเดินทีสร้างขึนอยู่เหนือระดับพืนดินเชือมระหว่างอาคารโดยไม่ม ี
การใช้ประโยชน์เพือการอืน นอกจากเพืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้อาคาร
“ทีว่าง” หมายความว่า พืนทีอันปราศจากหลังคาหรือสิงก่อสร้างปกคลุม ซึงพืนทีดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็ นบ่อนํา สระ
ว่ายนํ า บ่อพักนํ าเสีย ทีพักมูลฝอย ทีพักรวมมูลฝอย หรือทีจอดรถ ทีอยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพืนที
ของสิงก่อสร้าง หรืออาคารทีสูงจากระดับพืนดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มหี ลังคาหรือสิงก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนัน
“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนทีเปิ ดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็ นทางสัญจรได้ ทังนี ไม่ว่าจะมี
การเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
1

บทนิยาม “ทางเดินเชือมระหว่างอาคาร” เพิมเติมโดย ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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หมวด 1
ลักษณะของอาคาร
ข้อ 2 ห้องแถวหรือตึกแถวแต่ละคูหา ต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตังฉากจากแนวศูนย์กลางของเสาด้านหนึงไป
ยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึงไม่น้อยกว่า 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตังฉากกับแนวผนังด้านหน้าชันล่าง
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร และไม่เกิน 24 เมตร มีพนที
ื ชันล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร และต้องมีประตูให้คนเข้าออกได้
ทังด้านหน้าและด้านหลัง
ในกรณีทความลึ
ี
กของอาคารเกิน 16 เมตร ต้องจัดให้มที ว่ี างอันปราศจากสิงปกคลุมขึนบริเวณหนึงทีระยะระหว่าง
12 เมตรถึง 16 เมตร โดยให้มเี นือทีไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ของพืนทีชันล่างของอาคารนัน
ห้องแถวหรือตึกแถวทีสร้างอยู่รมิ ถนนสาธารณะต้องให้ระดับพืนชันล่างของห้องแถวหรือตึกแถวมีความสูง 10
เซนติเมตรจากระดับทางเท้าหน้าอาคาร หรือมีความสูง 25 เซนติเมตรจากระดับกึงกลางถนนสาธารณะหน้าอาคาร แล้วแต่
กรณี
ข้อ 3 บ้านแถวแต่ ละคูหาต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตังฉากจากแนวศูนย์กลางของเสาด้านหนึงไปยังแนว
ศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึงไม่น้อยกว่า 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตังฉากกับแนวผนังด้านหน้าชันล่างไม่น้อย
กว่า 4 เมตร และไม่เกิน 24 เมตร และมีพนที
ื ชันล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร
ในกรณีทความลึ
ี
กของอาคารเกิน 16 เมตร ต้องจัดให้มที ว่ี างอันปราศจากสิงปกคลุมขึนบริเวณหนึงทีระยะระหว่าง
12 เมตรถึง 16 เมตร โดยให้มเี นือทีไม่น้อยกว่า 20 ใน 100 ของพืนทีชันล่างของอาคารนัน
ข้อ 4 ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวจะสร้างต่อเนืองกันได้ไม่เกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแถวหนึง ๆ
รวมกันไม่เกิน 40 เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าของเดียวกัน
และใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม
ข้อ 5 รัวหรือกําแพงกันเขตทีอยู่มุมถนนสาธารณะทีมีความกว้างตังแต่ 3 เมตรขึนไป และมีมุมหักน้อยกว่า 135
องศา ต้องปาดมุมรัวหรือกําแพงกันเขตนัน โดยให้ส่วนทีปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะ
เป็ นมุมเท่า ๆ กัน
ข้อ 6

สะพานส่วนบุคคลสําหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร และมีส่วนลาดชันไม่เกิน

10 ใน 100
สะพานทีใช้เป็ นทางสาธารณะสําหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีส่วนลาดชันไม่เกิน 8 ใน
100 มีทางเท้าสองข้างกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เว้นแต่สะพานทีสร้างสําหรับรถยนต์โดยเฉพาะจะไม่มที างเท้าก็ได้
และมีราวสะพานทีมันคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองข้างด้วย
ข้อ 7

ป้ ายหรือสิงทีสร้างขึนสําหรับติดหรือตังป้ ายทีอาคารต้องไม่บงั ช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรือทาง

หนีไฟ
ข้อ 8 ป้ ายหรือสิงทีสร้างขึนสําหรับติดหรือตังป้ ายบนหลังคาหรือดาดฟ้ าของอาคารต้องไม่ลําออกนอกแนวผนัง
รอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ ายหรือสิงทีสร้างขึนสําหรับติดหรือตังป้ ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตรจากส่วนสูงสุดของ
หลังคาหรือดาดฟ้ าของอาคารทีติดตังป้ ายนัน
ข้อ 9 ป้ ายทียืนจากผนังอาคารให้ยนได้
ื ไม่เกินแนวกันสาด และให้สงู ได้ไม่เกิน 60 เซนติเมตร หรือมีพนที
ื ป้ ายไม่
เกิน 2 ตารางเมตร
ข้อ 10 ป้ ายทีติด ตังเหนื อ กัน สาดและไม่ ไ ด้ยืนจากผนั งอาคาร ให้ติด ตังได้โดยมีค วามสูงของป้ า ยไม่ เกิน 60
เซนติเมตรวัดจากขอบบนของปลายกันสาดนัน หรือมีพนที
ื ป้ ายไม่เกิน 2 ตารางเมตร
กฎหมายอาคาร
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ข้อ 11 ป้ ายทีติดตังใต้กนั สาดให้ตดิ ตังแนบผนังอาคาร และต้องสูงจากพืนทางเท้านันไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
ข้อ 12 ป้ ายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพให้ติดตังขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แต่จะยืนห่างจากผนังได้ไม่เกิน
50 เซนติเมตร หรือหากติดตังป้ ายบนกันสาด จะต้องไม่ยนลํ
ื าแนวปลายกันสาดนัน และความสูงของป้ ายทังสองกรณีต้องไม่
เกินความสูงของอาคาร
ข้อ 13 ป้ ายทีติดตังอยู่บนพืนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะทีวัดจากจุดทีติดตังป้ ายไปจนถึงกึงกลางถนน
สาธารณะทีอยู่ใกล้ป้ายนันทีสุด และมีความยาวของป้ ายไม่เกิน 32 เมตร
หมวด 2
ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
ส่วนที 1
วัสดุของอาคาร
ข้อ 14 สิงทีสร้างขึนสําหรับติดหรือตังป้ ายทีติดตังบนพืนดินโดยตรงให้ทาํ ด้วยวัสดุทนไฟทังหมด
ข้อ 15 เสา คาน พืน บันได และผนังของอาคารทีสูงตังแต่สามชันขึนไป โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม
โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า อาคารขนาดใหญ่ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน หรือ
อุโมงค์ ต้องทําด้วยวัสดุถาวรทีเป็ นวัสดุทนไฟด้วย
ข้อ 16 ผนังของตึกแถวหรือบ้านแถว ต้องทําด้วยวัสดุถาวรทีเป็ นวัสดุทนไฟด้วย แต่ ถ้าก่อด้วยอิฐธรรมดาหรือ
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ผนังนีต้องหนาไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร
ข้อ 17 ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวทีสร้างติดต่อกัน ให้มผี นังกันไฟทุกระยะไม่เกินห้าคูหา ผนังกันไฟต้องสร้าง
ต่อเนืองจากพืนดินจนถึงระดับดาดฟ้ าทีสร้างด้วยวัสดุถาวรทีเป็ นวัสดุทนไฟ กรณีทเป็
ี นหลังคาสร้างด้วยวัสดุไม่ทนไฟให้มผี นัง
กันไฟสูงเหนือหลังคาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ตามความลาดของหลังคา
ข้อ 18 ครัวในอาคารต้องมีพนและผนั
ื
งทีทําด้วยวัสดุถาวรทีเป็ นวัสดุทนไฟ ส่วนฝาและเพดานนัน หากไม่ได้ทํา
ด้วยวัสดุถาวรทีเป็ นวัสดุทนไฟ ก็ให้บุดว้ ยวัสดุทนไฟ
ส่วนที 2
พืนทีภายในอาคาร
ข้อ 19 อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพนที
ื ภายในแต่ละหน่วยทีใช้เพือการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร
ข้อ 20 ห้องนอนในอาคารให้มคี วามกว้างด้านแคบทีสุดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า 8 ตาราง
เมตร
ข้อ 21 ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามทีกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี
ประเภทอาคาร
1.
2.

อาคารอยู่อาศัย
อาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สํานักงาน อาคารสาธารณะ อาคาร
พาณิชย์ โรงงาน อาคารพิเศษ
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ข้อ 22 ห้องหรือส่วนของอาคารทีใช้ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะดิงไม่น้อยกว่าตามทีกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี
ประเภทการใช้อาคาร
1.
2.
3.
4.

5.

ห้องทีใช้เป็ นทีพักอาศัย บ้านแถว ห้องพักโรงแรม ห้องเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสําหรับ
อาคารอยู่อาศัย ห้องพักคนไข้พเิ ศษ ช่องทางเดินในอาคาร
ห้องทีใช้เป็ นสํานักงาน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องโถงภัตตาคาร โรงงาน
ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้า โรงครัว ตลาด และอืน ๆ ทีคล้ายกัน
ห้องแถว ตึกแถว
4.1 ชันล่าง
4.2 ตังแต่ชนสองขึ
ั
นไป
ระเบียง

ระยะดิง
2.60 เมตร
3.00 เมตร
3.50 เมตร
3.50 เมตร
3.00 เมตร
2.20 เมตร

ระยะดิงตามวรรคหนึงให้วดั จากพืนถึงพืน ในกรณีของชันใต้หลังคาให้วดั จากพืนถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และ
ในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารทีอยู่ภายในโครงสร้างของหลังคา ให้วดั จากพืนถึงยอดฝาหรือยอดผนังของห้องหรือส่วน
ของอาคารดังกล่าวทีไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา
ห้องในอาคารซึงมีระยะดิงระหว่างพืนถึงพืนอีกชันหนึงตังแต่ 5 เมตรขึนไป จะทําพืนชันลอยในห้องนันก็ได้ โดยพืน
ชันลอยดังกล่าวนันต้องมีเนือทีไม่เกินร้อยละสีสิบของเนือทีห้อง ระยะดิงระหว่างพืนชันลอยถึงพืนอีกชันหนึงต้องไม่น้อยกว่า
2.40 เมตร และระยะดิงระหว่างพืนห้องถึงพืนชันลอยต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ด้วย
ห้องนํา ห้องส้วม ต้องมีระยะดิงระหว่างพืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ส่วนที 3
บันไดของอาคาร
ข้อ 23 บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึงบันไดทีมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
ช่วงหนึงสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตังสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมือหักส่วนทีขันบันไดเหลือมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่
น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพนหน้
ื าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
บันไดทีสูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร หรือน้อยกว่านัน และชานพักบันไดต้องมีความกว้างและ
ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิงจากขันบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนตําสุดของอาคารทีอยู่เหนือขึนไปต้องสูงไม่
น้อยกว่า 1.90 เมตร
ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สํานักงาน อาคารสาธารณะ อาคาร
พาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับทีใช้กบั ชันทีมีพนที
ื อาคารชันเหนือขึนไปรวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความ
กว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่สาํ หรับบันไดของอาคารดังกล่าวทีใช้กบั ชันทีมีพนที
ื อาคารชันเหนือขึนไปรวมกันเกิน 300
ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบนั ไดอย่าง
น้อยสองบันได และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
บันไดของอาคารทีใช้เป็ นทีชุมนุมของคนจํานวนมาก เช่น บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยายทีมีพนที
ื รวมกันตังแต่
500 ตารางเมตรขึนไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการทีมีพนที
ื รวมกันตังแต่ 1,000 ตารางเมตรขึนไป หรือ
บันไดของแต่ ละชันของอาคารนันทีมีพืนทีรวมกันตังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึนไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
อย่างน้อยสองบันได ถ้ามีบนั ไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
บันไดทีสูงเกิน 4 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 4 เมตร หรือน้อยกว่านัน และระยะดิงจากขันบันไดหรือชานพัก
บันไดถึงส่วนตําสุดของอาคารทีอยู่เหนือขึนไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร
ชานพักบันไดและพืนหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสุทธิของบันได เว้นแต่บนั ไดที
มีความกว้างสุทธิเกิน 2 เมตร ชานพักบันไดและพืนหน้าบันไดจะมีความยาวไม่เกิน 2 เมตรก็ได้
กฎหมายอาคาร
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บันไดตามวรรคหนึงและวรรคสองต้องมีลูกตังสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร ลูกนอนเมือหักส่วนทีขันบันไดเหลือมกัน
ออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และต้องมีราวบันไดกันตก บันไดทีมีความกว้างสุทธิเกิน 6 เมตร และช่วง
บันไดสูงเกิน 1 เมตร ต้องมีราวบันไดทังสองข้าง บริเวณจมูกบันไดต้องมีวสั ดุกนั ลืน
ข้อ 25 บันไดตามข้อ 24 จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร จากจุดทีไกลสุดบนพืนชันนัน
ข้อ 26 บันไดตามข้อ 23 และข้อ 24 ทีเป็ นแนวโค้งเกิน 90 องศา จะไม่มชี านพักบันไดก็ได้ แต่ต้องมีความกว้าง
เฉลียของลูกนอนไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร สําหรับบันไดตามข้อ 23 และไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร สําหรับบันไดตามข้อ 24
ส่วนที 4
บันไดหนี ไฟ
ข้อ 27 อาคารทีสูงตังแต่สชัี นขึนไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารทีสูงสามชันและมีดาดฟ้ าเหนือชันทีสามทีมี
พืนทีเกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบนั ไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบนั ไดหนีไฟทีทําด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึงแห่ง
และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนันได้โดยไม่มสี งกี
ิ ดขวาง
ข้อ 28 บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา เว้นแต่ตกึ แถวและบ้านแถวทีสูงไม่เกินสีชัน ให้มบี นั ได
หนีไฟทีมีความลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชัน
ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนทีบันได
หนีไฟพาดผ่านเป็ นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรทีเป็ นวัสดุทนไฟ
บันไดหนีไฟตามวรรคหนึง ถ้าทอดไม่ถงึ พืนชันล่างของอาคารต้องมีบนั ไดโลหะทีสามารถเลือนหรือยืดหรือหย่อนลง
มาจนถึงพืนชันล่างได้
ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรทีเป็ น วัสดุ ทนไฟกันโดยรอบ เว้นแต่ ส่วนทีเป็ นช่ องระบายอากาศและช่อ งประตูห นี ไฟ และต้องมีอ ากาศถ่ ายเทจาก
ภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชันต้องมีช่องระบายอากาศทีเปิ ดสู่ภายนอกอาคารได้มพี นที
ื รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร
กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทังกลางวันและกลางคืน
ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร
และต้องทําเป็ นบานเปิ ดชนิ ดผลักออกสู่ภ ายนอกเท่ านัน กับต้องติดอุ ปกรณ์ ชนิ ดทีบังคับให้บ านประตู ปิด ได้เอง และต้อ ง
สามารถเปิ ดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบ่ นั ไดหนีไฟต้องไม่มธี รณีหรือขอบกัน
ข้อ 32 พืนหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึงกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
ส่วนที 5
ทางเดิ นเชือมระหว่างอาคาร
2

ข้อ 32/1 ทางเดินเชือมระหว่างอาคารของอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ และอาคารสูง ให้มลี กั ษณะ
ดังต่อไปนี
(1) มีความกว้างของทางเดินเชือมไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ไม่เกิน 6 เมตร และสูงจากระดับพืนดินหรือ
ถนนใต้ทางเดินเชือมถึงส่วนทีตําทีสุดของโครงสร้างทีไม่ใช่เสาหรือฐานรากของทางเดินเชือมไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
(2) อาคารทีมีทางเดินเชือมระหว่างอาคารมากกว่าหนึงแห่ง ต้องมีระยะของช่องว่างในแนวราบระหว่าง
ทางเดินเชือมไม่ว่าจะอยู่ในชันเดียวกันหรือต่างชันกันไม่น้อยกว่า 30 เมตร
(3) วัสดุโครงสร้างหลักต้องเป็ นวัสดุทนไฟทีมีอตั ราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง
2

ส่วนที ข้อ / ข้อ / และข้อ / ของหมวด เพิมเติมโดย ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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(4) ไม่มสี งกี
ิ ดขวางหรือการใช้ประโยชน์อย่างอืนทีเป็ นอุปสรรคต่อการสัญจร
(5) ห้ามก่ อ สร้างทางเดิน เชือมระหว่ างอาคารในบริเวณทีมีก ฎหมายว่ าด้ว ยการควบคุ ม อาคารหรือ
กฎหมายอืนใดกําหนดให้ผนังของอาคารเป็ นผนังทึบ
(6) ลักษณะอืนตามหลักเกณฑ์ทรัี ฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนด
การคํานวณพืนทีอาคารทีมีทางเชือมระหว่างอาคารตามวรรคหนึงไม่ต้องนํ าพืนทีทางเดินเชือมระหว่างอาคารมา
คํานวณรวมกับพืนทีอาคารทีมีการเชือมกัน
ข้อ 32/2 ทางเดินเชือมระหว่างอาคารตามข้อ 32/1 ไม่ถอื เป็ นสิงปกคลุมและพืนทีใต้ทางเดินเชือมระหว่างอาคาร
ดังกล่าวให้เป็ นทีว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และในกรณีทโครงสร้
ี
างของทางเดินเชือมระหว่างอาคารมีเสาและ
ฐานราก เสาและฐานรากต้องไม่ตงอยู
ั ่บนถนนโดยรอบอาคาร
ข้อ 32/3 เจ้าของอาคารหรือผูค้ รอบครองอาคารต้องดูแลและบํารุงรักษาโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
ทางเดินเชือมระหว่างอาคารให้มคี วามมันคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้ตามปกติและไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวติ ร่างกาย
หรือทรัพย์สนิ ของประชาชน
ในกรณีทางเดินเชือมระหว่างอาคารต่างเจ้าของ เจ้าของอาคารหรือผูค้ รอบครองอาคารทีเกียวข้องมีหน้าทีและความ
รับผิดชอบตามวรรคหนึงร่วมกัน
หมวด 3
ทีว่างภายนอกอาคาร
ข้อ 33 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีทว่ี างตามทีกําหนดดังต่อไปนี
(1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีทีว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพืนทีชันใด
ชันหนึงทีมากทีสุดของอาคาร
(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอืนซึงไม่ได้ใช้เป็ นทีอยู่อาศัย
ต้องมีทว่ี างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพืนทีชันใดชันหนึงทีมากทีสุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็ นทีอยู่อาศัย
ด้วยต้องมีทว่ี างตาม (1)
ข้อ 34 ห้องแถวหรือตึกแถวซึงด้านหน้าไม่ติดริมถนนสาธารณะ ต้องมีทว่ี างด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6
เมตร โดยไม่ให้มสี ว่ นใดของอาคารยืนลําเข้าไปในพืนทีดังกล่าว
ห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีทว่ี างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพือใช้ติดต่อถึงกัน โดยไม่ให้มสี ่วนใด
ของอาคารยืนลําเข้าไปในพืนทีดังกล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหนีไฟภายนอกอาคารทียืนลําไม่เกิน 1.40 เมตร
ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวทีสร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร ต้องมีทว่ี าง
ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนันกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร เป็ นช่องตลอดความลึกของห้องแถวหรือตึกแถว
เพือเชือมกับทีว่างหลังอาคาร
ห้องแถวหรือตึกแถวทีสร้างติดต่อกันไม่ถงึ สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 เมตร แต่มที ว่ี างระหว่างแถว
ด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนันกว้างน้อยกว่า 4 เมตร ไม่ให้ถอื ว่าเป็ นทีว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว
แต่ให้ถอื ว่าห้องแถวหรือตึกแถวนันสร้างต่อเนืองเป็ นแถวเดียวกัน
ทีว่างตามวรรคหนึง วรรคสอง และวรรคสาม จะก่อสร้างอาคาร รัว กําแพง หรือสิงก่อสร้างอืนใด หรือจัดให้เป็ นบ่อ
นํา สระว่ายนํา ทีพักมูลฝอย หรือทีพักรวมมูลฝอยไม่ได้
ห้องแถวหรือตึกแถวทีมีดา้ นข้างใกล้เขตทีดินของผูอ้ นื ต้องมีทว่ี างระหว่างด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวกับเขต
ทีดินของผูอ้ นนั
ื นกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่หอ้ งแถวหรือตึกแถวทีก่อสร้างขึนทดแทนอาคารเดิมโดยมีพนที
ื ไม่มากกว่า
พืนทีของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร
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ข้อ 35 ห้องแถวหรือตึกแถวทีมีทว่ี างหลังอาคารตามข้อ 34 วรรคสอง และได้ร่นแนวอาคารตามข้อ 41 แล้ว ไม่
ต้องมีทว่ี างตามข้อ 33(1) และ (2) อีก
ข้อ 36 บ้านแถวต้องมีทว่ี างด้านหน้าระหว่างรัวหรือแนวเขตทีดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร และ
ต้องมีทว่ี างด้านหลังอาคารระหว่างรัวหรือแนวเขตทีดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวทีสร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร ต้องมีทว่ี างระหว่างแถว
ด้านข้างของบ้านแถวนันกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร เป็ นช่องตลอดความลึกของบ้านแถว
บ้านแถวทีสร้างติดต่อกันไม่ถงึ สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถงึ 40 เมตร แต่มที ว่ี างระหว่างแถวด้านข้างของ
บ้านแถวนันกว้างน้ อยกว่า 4 เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็ น ทีว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถว แต่ ให้ถือว่าบ้านแถวนันสร้าง
ต่อเนืองเป็ นแถวเดียวกัน
ข้อ 37 บ้านแฝดต้องมีทว่ี างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรัวหรือแนวเขตทีดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า
3 เมตรและ 2 เมตรตามลําดับ และมีทว่ี างด้านข้างกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ข้อ 38 คลังสินค้าทีมีพืนทีของอาคารทุกชันรวมกันตังแต่ 100 ตารางเมตร แต่ ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมี
ทีว่างห่างแนวเขตทีดินทีใช้ก่อสร้างอาคารนันไม่น้อยกว่า 6 เมตร สองด้าน ส่วนด้านอืนต้องมีทว่ี างห่างแนวเขตทีดินไม่น้อย
กว่า 3 เมตร
คลังสินค้าทีมีพนที
ื ของอาคารทุกชันรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีทว่ี างห่างแนวเขตทีดินทีใช้ก่อสร้างอาคาร
นันไม่น้อยกว่า 10 เมตร สองด้าน ส่วนด้านอืนต้องมีทว่ี างห่างจากแนวเขตทีดินไม่น้อยกว่า 5 เมตร
3 ความในวรรคหนึงและวรรคสองมิให้ใช้บงั คับแก่อาคารคลังสินค้าทีอยู่ในเขตพืนทีนิคมอุตสาหกรรม ซึงจัดตังขึนตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เว้นแต่ดา้ นทีอยู่ตดิ ต่อกับเขตทีดินทีอยู่นอกเขตพืนทีนิคมอุตสาหกรรม
ซึงจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มที ว่ี างห่างแนวเขตทีดินทีใช้ก่อสร้างอาคารนันไม่
น้อยกว่า 10 เมตร
ข้อ 39 โรงงานทีมีพืนทีทีใช้ป ระกอบกิจการของอาคารทุ กชันรวมกัน ตังแต่ 200 ตารางเมตร แต่ ไม่ เกิน 500
ตารางเมตร ต้องมีทว่ี างห่างแนวเขตทีดินทีใช้ก่อสร้างอาคารนันไม่น้อยกว่า 3 เมตร จํานวนสองด้านโดยผนังอาคารทังสองด้าน
นีให้ทาํ เป็ นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีตยกเว้นประตูหนีไฟ ส่วนด้านทีเหลือให้มที ว่ี างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
โรงงานทีมีพนที
ื ทีใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชันรวมกันตังแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
ต้องมีทว่ี างห่างแนวเขตทีดินทีใช้ก่อสร้างอาคารนันไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทุกด้าน
โรงงานทีมีพนที
ื ทีใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชันรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีทว่ี างห่างแนวเขตทีดินที
ใช้ก่อสร้างอาคารนันไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทุกด้าน
4 ความในวรรคหนึ ง วรรคสอง และวรรคสามมิให้ใช้บ งั คับ แก่ อาคารโรงงานทีอยู่ใ นเขตพืนทีนิ คมอุต สาหกรรมซึง
จัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เว้นแต่ดา้ นทีอยู่ตดิ ต่อกับเขตทีดินทีอยู่นอกเขตพืนทีนิคม
อุตสาหกรรมซึงจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มที ว่ี างห่างแนวเขตทีดินทีใช้ก่อสร้าง
อาคารนันไม่น้อยกว่า 10 เมตร
หมวด 4
แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร
ข้อ 40 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ลําเข้าไปในทีสาธารณะ เว้นแต่ จะได้รบั
อนุญาตจากเจ้าพนักงานซึงมีอาํ นาจหน้าทีดูแลรักษาทีสาธารณะนัน
3
4

วรรคสามของข้อ 38 เพิมเติมโดย ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 58 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วรรคสีของข้อ 39 เพิมเติมโดย ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 58 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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ข้อ 41 อาคารทีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะทีมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึงกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
อาคารทีสูงเกินสองชันหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ าย
หรือสิงทีสร้างขึนสําหรับติดหรือตังป้ าย หรือคลังสินค้า ทีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
(1) ถ้าถนนสาธารณะนันมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึงกลางถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 6 เมตร
(2) ถ้าถนนสาธารณะนันมีความกว้างตังแต่ 10 เมตรขึนไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่าง
จากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
(3) ถ้าถนนสาธารณะนันมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึนไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 2 เมตร
ข้อ 42 อาคารทีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งนําสาธารณะ เช่น แม่นํา คู คลอง ลําราง หรือลํากระโดง ถ้าแหล่ง
นําสาธารณะนันมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งนําสาธารณะนันไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่
ถ้าแหล่งนําสาธารณะนันมีความกว้างตังแต่ 10 เมตรขึนไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งนําสาธารณะนันไม่น้อยกว่า
6 เมตร
สําหรับอาคารทีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งนํ าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนว
อาคารให้ห่างจากเขตแหล่งนําสาธารณะนันไม่น้อยกว่า 12 เมตร
ทังนี เว้นแต่ สะพาน เขือน รัว ท่อระบายนํา ท่าเรือ ป้ าย อู่เรือ คานเรือ หรือทีว่างทีใช้เป็ นทีจอดรถไม่ต้องร่นแนว
อาคาร
ข้อ 43 ให้อาคารทีสร้างตามข้อ 41 และข้อ 42 ต้องมีสว่ นตําสุดของกันสาดหรือส่วนยืนสถาปั ตยกรรมสูงจากระดับ
ทางเท้าไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร ทังนี ไม่นบั ส่วนตบแต่งทียืนจากผนังไม่เกิน 50 เซนติเมตร และต้องมีท่อรับนําจากกันสาดหรือ
หลังคาต่อแนบหรือฝั งในผนังหรือเสาอาคารลงสูท่ ่อสาธารณะหรือบ่อพัก
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึงจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนันไปตังฉากกับ
แนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะทีอยู่ใกล้อาคารนันทีสุด
ความสูงของอาคารให้วดั แนวดิงจากระดับถนนหรือระดับพืนดินทีก่อสร้างขึนไปถึงส่วนของอาคารทีสูงทีสุด สําหรับ
อาคารทรงจัวหรือปั นหยาให้วดั ถึงยอดผนังของชันสูงสุด
ข้อ 45 อาคารหลังเดียวกันซึงมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันขนาบอยู่เมือระยะระหว่างถนนสาธารณะ
สองสายนันไม่เกิน 60 เมตร และส่วนกว้างของอาคารตามแนวถนนสาธารณะทีกว้างกว่าไม่เกิน 60 เมตร ความสูงของอาคาร
ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบทีใกล้ทสุี ดจากจุดนันไปตังฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายทีกว้าง
กว่า
ข้อ 46 อาคารหลังเดียวกันซึงอยู่ทมุี มถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่
เกินสองเท่าของระยะราบทีใกล้ทสุี ด จากจุดนันไปตังฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายทีกว้างกว่า และความ
ยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะทีแคบกว่าต้องไม่เกิน 60 เมตร
สําหรับอาคารซึงเป็ นห้องแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะทีแคบกว่าต้องไม่เกิน 15 เมตร
ข้อ 47 รัวหรือกําแพงทีสร้างขึนติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรัว ให้ก่อสร้างได้สงู ไม่เกิน
3 เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ

กฎหมายอาคาร

10
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในทีดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
(1) ผนังของอาคารด้านทีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมี
ระยะห่างจากผนังของอาคารอืนด้านทีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี
(ก) อาคารทีมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคารอืนทีมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
(ข) อาคารทีมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคารอืนทีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร
(ค) อาคารทีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนังหรือระเบียงของอาคารอืนทีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
(2) ผนังของอาคารด้านทีเป็ นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอืนด้านทีมีหน้าต่าง ประตู ช่อง
ระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี
(ก) อาคารทีมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคาร
อืนทีมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(ข) อาคารทีมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคาร
อืนทีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
(ค) อาคารทีมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอืนทีมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(ง) อาคารทีมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอืนทีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารทีมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านทีเป็ นผนังทึบต้องอยู่ห่างจากผนัง
ของอาคารอืนทีมีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ด้านทีเป็ นผนังทึบ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
สําหรับอาคารทีมีลกั ษณะตาม (2) และ (3) ผนังของดาดฟ้ าของอาคารด้านทีอยู่ใกล้กบั อาคารอืนให้ทําการก่อสร้าง
เป็ นผนังทึบสูงจากพืนดาดฟ้ าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
5

ข้อ 49 การก่อสร้างอาคารในบริเวณด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว
(1) ถ้าห้องแถวหรือตึกแถวนันมีจํานวนรวมกันได้ตังแต่ สบิ คูหา หรือมีความยาวรวมกัน ได้ตังแต่ 40
เมตรขึนไป และอาคารทีจะสร้างขึนเป็ นห้องแถวหรือตึกแถว ห้องแถวหรือตึกแถวทีจะสร้างขึนต้องห่างจากผนังด้านข้างของ
ห้องแถวหรือตึกแถวเดิมไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถา้ เป็ นอาคารอืนต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวเดิมไม่น้อย
กว่า 2 เมตร
(2) ถ้าห้องแถวหรือตึกแถวนันมีจํานวนไม่ถึงสิบคูหาและมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 เมตร อาคารที
สร้างขึนจะต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนันไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่การสร้างห้องแถวหรือตึกแถวต่อ
จากห้องแถวหรือตึกแถวเดิมตามข้อ 4
ข้อ 50 ผนังของอาคารทีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่าง
จากแนวเขตทีดิน ดังนี
(1) อาคารทีมีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตทีดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
(2) อาคารทีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถงึ 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตทีดินไม่น้อยกว่า 3
เมตร
ผนังของอาคารทีอยู่ห่างเขตทีดินน้อยกว่าตามทีกําหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตทีดินไม่น้อยกว่า 50
เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตทีดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สงู ไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารทีอยู่ชดิ เขตทีดิน
5

ข้อ 48 ความเดิมถูกยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว

กฎหมายอาคาร

11
หรือห่างจากเขตทีดินน้อยกว่าทีระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็ นผนังทึบ และดาดฟ้ าของอาคารด้านนันให้ทําผนังทึบสูง
จากดาดฟ้ าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตทีดินต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากเจ้าของทีดินข้างเคียง
ด้านนันด้วย
ให้ไว้ ณ วันที 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
พินิจ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบตั ริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยทีเป็ นการสมควรกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนือที
ทีตังของอาคาร ระดับ เนือทีของทีว่างภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตทีดิน
ของผู้อนื หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้าหรือทีสาธารณะ เพือประโยชน์ แห่งความมันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การ
ป้ องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปั ตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่
การจราจร ประกอบกับมาตรา 8(1) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้การกําหนดดังกล่าว
ต้องเป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที 75 ก วันที 7 สิงหาคม 2543

กฎกระทรวง ฉบับที 58 (พ.ศ. 2546)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที 13 ก ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2546

กฎกระทรวง ฉบับที 61 (พ.ศ. 2550)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที 17 ก วันที 26 มีนาคม 2550

กฎกระทรวง ฉบับที 66 (พ.ศ. 2559)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที 72 ก วันที 19 สิงหาคม 2559

กฎหมายอาคาร
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