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ขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
เรื่อง ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมอาคาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารจอดรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๑
บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดบัญญัติไวแลวใน
ขอบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินใี้ หใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ให ผู วาราชการกรุงเทพมหานครรัก ษาการตามขอ บัญ ญั ติ นี้ และมี อํานาจออก
ข อบั งคั บ
ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

หมวด ๑
วิเคราะหศัพท
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
(๑) “กรวด” หมายความวา กอนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน ๓ มิลลิเมตร
(๒) “กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทงั้ หมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทนของเดิมหรือไม
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(๓) “การระบายน้ําทิ้ง” หมายความวา การปลอยน้ําทิ้งลงสูหรือไหลไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้งหรือแหลง
ระบายน้ํา
(๔) “เขตทาง” หมายความวา ความกวางรวมของทางระหวางแนวที่ดินทั้งสองดาน ซึ่งรวมความกวาง
ของผิวจราจร ทางเทา ที่วางสําหรับปลูกตนไม คูน้ํา และอื่นๆ เขาดวย
(๕) “คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคาหรือสิ่ง
ของ เพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม หรือเพื่อประโยชนในการประกอบกิจการเก็บขนถายสินคา ทั้งนี้
ไมรวมถึงอาคารเก็บของ
(๖) “ความกวางของบันได” หมายความวา ระยะที่วัดตามความยาวของลูกนอนบันได
(๗) “ความสูงของอาคาร” หมายความวา สวนสูงของอาคารวัดตามแนวดิ่งจากระดับถนนขึ้นไปถึงสวน
ของอาคารที่สูงที่สุด
(๘) “คอนกรีต” หมายความวา วัสดุที่ประกอบขึ้นดวยสวนผสมของปูนซีเมนต มวลผสมละเอียด เชน
ทราย เปนตน มวลผสมหยาบ เชน หิน หรือกรวด เปนตน และน้ํา ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง คอนกรีตกําลัง
ปกติ คอนกรีตกําลังสูง และคอนกรีตกําลังสูงพิเศษ
(๙) “คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายความวา คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝงภายในใหทําหนาที่รับแรงไดมากขึ้น
(๑๐) “คอนกรีตอัดแรง” หมายความวา คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอัดแรงฝงภายในที่ทําใหเกิดหนวยแรงที่มี
ปริมาณพอจะลบลางหนวยแรงอันเกิดจากน้ําหนักบรรทุก
(๑๑) “โครงสรางหลัก” หมายความวา สวนประกอบของอาคารที่เปนเสา คาน ตง พื้น หรือโครงเหล็ก
ที่มีชวงพาดตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไป ซึ่งโดยสภาพถือไดวามีความสําคัญตอความมั่นคงของอาคารนั้น
(๑๒) “จุดสุดเชิงลาด” หมายความวา จุดเริ่มตนหรือจุดสุดทายที่มีความเอียงลาดนอยกวา ๒ ใน ๑๐๐
(๑๓) “ชวงบันได” หมายความวา ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นตอเนื่องกันโดยตลอด
(๑๔) “ชั้นใตดิน” หมายความวา พื้นของอาคารชั้นที่อยูต่ํากวาระดับดินมากกวา ๑.๒๐ เมตร
(๑๕) “เชิงลาดสะพาน” หมายความวา สะพานหรือทางสาธารณะเปลี่ยนระดับหรือทางเดินรถเฉพาะที่
เชื่อมกับสะพานหรือทางเปลี่ยนระดับที่มีสวนลาดชันตอนหนึ่งตอนใดตั้งแต ๒ ใน ๑๐๐ ขึ้นไป
(๑๖) “ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม
(๑๗) “ฐานราก” หมายความวา สวนของอาคารที่ใชถายน้ําหนักอาคารลงสูดิน
(๑๘) “ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ
รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตางๆ ของอาคาร ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไป
จากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๑๙) “ดาดฟา” หมายความวา พื้นที่สวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคลขึ้นไปใชสอย
(๒๐) “ดิน” หมายความวา วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเปนเปลือกโลก เชน หิน กรวด ทราย ดินเหนียว
เปนตน
(๒๑) “ตลาด” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนตลาดตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข
(๒๒) “ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวตั้งแตสองคูหาขึ้นไปมีผนังรวมแบง
อาคารเปนคูหา และประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
(๒๓) “ถนนสาธารณะ” หมายความวา ทางสาธารณะที่ยวดยานผานได
(๒๔) “ทราย” หมายความวา กอนหินเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดโตไมเกิน ๓ มิลลิเมตร
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(๒๕) “ทาง” หมายความวา ทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกไมวาในระดับพื้นดิน ใตดิน หรือ
เหนือพื้นดิน แตไมรวมถึงทางรถไฟ
(๒๖) “ทางเขาออกของรถ” หมายความวา ทางที่ใชสําหรับเขาออกหรือออกหรือเขาจากที่จอดรถถึงปาก
ทางเขาออกของรถ หรือปากทางออกของรถหรือปากทางเขาของรถ
(๒๗) “ทางน้ําสาธารณะ” หมายความวา ทางน้ําที่ประชาชนมีสิทธิใชเปนทางคมนาคมได
(๒๘) “ทางรวมทางแยก” หมายความวา บริเวณที่ทางที่อยูในระดับเดียวกันหรือตางระดับกันตั้งแตสอง
สายที่มีเขตทางกวางตั้งแต ๖ เมตรขึ้นไป และยาวตอเนื่องไมนอยกวา ๒๐๐ เมตรมาบรรจบหรือตัดกันที่บริเวณ
ระดับเดียวกัน
(๒๙) “ทางระบายน้ําสาธารณะ” หมายความวา ชองน้ําไหลตามทางสาธารณะและถนนสาธารณะ ซึ่ง
กําหนดไวใหระบายออกจากอาคารได
(๓๐) “ทางส ว นบุ คคล” หมายความว า ที่ ดิ น ของเอกชนซึ่งประชาชนใช เป น ทางคมนาคมได และมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) เปนทางคมนาคมที่มีความยาวไมเกิน ๕๐๐ เมตร
(๒) เปนทางคมนาคมที่เจาของกรรมสิทธิ์หวงหามกรรมสิทธิ์ไวไมวาจะโดยการปดปายประกาศ
หรือการเรียกหรือรับคาตอบแทนสําหรับการใชเปนทางคมนาคม หรือการทําสัญญากับผูใช แตไมรวมถึงการทํา
สัญญายินยอมใหกรุงเทพมหานครเขาปรับปรุงใชสอย
(๓๑) “ทางสาธารณะ” หมายความวา ที่ดินที่ประชาชนมีสิทธิใชเปนทางคมนาคมได ที่ไมใชทางสวน
บุคคล
(๓๒) “ที่กลับรถ” หมายความวา พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่กลับรถเพื่อสะดวกในการจอดหรือ
เขาออกของรถ
(๓๓) “ที่จอดรถ” หมายความวา พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นมาเพื่อใชเปนที่จอดรถสําหรับอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถเพื่อใหเชาจอดหรือเก็บฝาก
รถ
(๓๔) “ที่พักมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการยายไปที่
พักรวมมูลฝอย
(๓๕) “ที่พักรวมมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการขน
ยายไปกําจัด
(๓๖) “ที่วาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอาจจะ
จัดใหเปนบอน้ํา สระวายน้ํา บอพักน้ําเสีย ที่พักรวมมูลฝอยหรือที่จอดรถ ที่อยูภายนอกอาคารก็ได และใหความ
หมายรวมถึงพื้นที่ของสิ่งกอสรางหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน ๑.๒๐ เมตร และไมมีหลังคาหรือสิ่งกอ
สรางปกคลุมเหนือระดับนั้น
(๓๗) “ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได ทั้ง
นี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
(๓๘) “แทนกลับรถ” หมายความวา อุปกรณหรือเครื่องจักรกลที่ใชสําหรับติดตั้งภายในอาคารหรือภาย
นอกอาคารเพื่อชวยในการหมุนหรือกลับรถ
(๓๙) “นายชาง” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพ- มหานครแตงตั้ง
ใหเปนนายชาง
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(๔๐) “นายตรวจ” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพ- มหานครแตงตั้ง
ใหเปนนายตรวจ
(๔๑) “น้ําทิ้ง” หมายความวา น้ําจากอาคารที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนมีคุณภาพตามเกณฑมาตร
ฐานที่กําหนด หรือมีคุณภาพที่เหมาะสมจะระบายลงแหลงรองรับน้ําทิ้งได
(๔๒) “น้ําเสีย” หมายความวา ของเหลวที่ผานการใชแลวทุกชนิดทั้งที่มีกากหรือไมมีกาก
(๔๓) “น้ําหนักบรรทุกคงที่” หมายความวา น้ําหนักของสวนตางๆ ของอาคาร ทั้งนี้ใหรวมถึงน้ําหนัก
ของวัตถุตางๆ ที่มิใชโครงสรางของอาคารแตกอสรางหรือติดตั้งอยูบนสวนตางๆ ของอาคารตลอดไป
(๔๔) “แนวถนน” หมายความวา เขตถนนและทางเดินที่กําหนดไวใหเปนทางสาธารณะ
(๔๕) “บอดักไขมัน” หมายความวา สวนที่เปดไดของทางระบายน้ําที่กําหนดไวเพื่อดักไขมัน
(๔๖) “บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนาและดาน
หลังระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา
(๔๗) “บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังรวมแบง
อาคารเปนบาน มีที่วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับอาคารดานหนาดานหลัง และดานขางของแตละบาน และมี
ทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน
(๔๘) “แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญขนาดเครื่องหมายวัสดุ และการใชสอยตางๆ ของ
อาคารอยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได
(๔๙) “ปนจั่น” หมายความวา เครื่องยกที่ประกอบดวยสวนตางๆ เชน เสา และรอก เปนตน ไมวาจะ
มีคานยื่นหรือไมมี สําหรับยกของหนัก
(๕๐) “ปากทางเข า ออกของรถ” หมายความว า ส วนของทางสํ า หรับ รถเข าออกที่ เชื่ อ มกั บ เขตทาง
สาธารณะ
(๕๑) “ปากทางออกของรถ” หมายความวา สวนของทางสําหรับรถออกที่เชื่อมกับเขตทางสาธารณะ
(๕๒) “ปากทางเขาของรถ” หมายความวา สวนของทางสําหรับรถเขาที่เชื่อมกับเขตทางสาธารณะ
(๕๓) “แปลน” หมายความวา แบบแสดงลักษณะสวนราบของอาคาร
(๕๔) “ผนัง” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคารใหเปน
หลังหรือหนวยแยกจากกัน
(๕๕) “ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟที่มีคุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอย
กวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดา ฉาบปูน ๒ ดาน หนาไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตองหนาไมนอยกวา ๑๒ เซนติเมตร และไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได
(๕๖) “ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัด
แปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
(๕๗) “ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบ
แทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง
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(๕๘) “ผูออกแบบ” หมายความวา ผูรับผิดชอบในการคํานวณ เขียนแบบ และกําหนดรายการ เพื่อใช
ในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
(๕๙) “แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะที่ตั้ง และขอบเขตที่ดินและอาคารที่กอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคาร
ในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย
(๖๐) “ฝา” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นแบงพื้นที่ภายในอาคารใหเปนหองๆ
(๖๑) “พื้น” หมายความวา พื้นของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตของคานหรือ
ตงที่รับพื้นหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงดวย
(๖๒) “พื้นที่อาคาร” หมายความวา พื้นที่ของพื้นของอาคารทุกชั้นที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภาย
ในขอบเขตดานนอกของคาน หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตดานนอกของผนังของอาคาร และหมาย
ความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงดวย
(๖๓) “ภัตตาคาร” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ขายอาหารหรือเครื่อง
ดื่ม โดยมีพื้นที่ไวบริการภายในหรือภายนอกอาคาร
(๖๔) “มาตรา” หมายความวา มาตราตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราช
บัญญัติแกไขเพิ่มเติม
(๖๕) “มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๖๖) “ระบบทอยืน” หมายความวา ทอสงน้ําและอุปกรณที่ใชสําหรับการดับเพลิง
(๖๗) “ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียใหมีคุณภาพเปนน้ําทิ้ง
รวมทั้งการทําใหน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร
(๖๘) “ระบบประปา” หมายความวา ระบบการจายน้ําเพื่อใชและดื่ม
(๖๙) “รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุการรับน้ําหนัก และ
กําลังตานทานของสวนตางๆ ของอาคาร
(๗๐) “รายการคํานวณประกอบ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณทางดานวิศวกรรมทุกสาขา
(๗๑) “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ คุณภาพ และ
ชนิดของวัสดุตลอดจนวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร เพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
(๗๒) “รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง หรือ
สวนอื่นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๗๓) “รูปดาน” หมายความวา แบบแสดงลักษณะสวนตั้งภายนอกของอาคาร
(๗๔) “รูปตัด” หมายความวา แบบแสดงลักษณะสวนตั้งภายในของอาคาร
(๗๕) “แรงกระแทก” หมายความวา แรงกระทําอันเนื่องมาจากวัตถุเคลื่อนมากระทบ
(๗๖) “แรงลม” หมายความวา แรงลมที่กระทําตอโครงสราง
(๗๗) “โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน
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(๗๘) “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้น
เปนปกติธุระโดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
(๗๙) “โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตามกฎหมายวา
ดวยโรงแรม
(๘๐) “ลิฟต” หมายความวา อุปกรณหรือเครื่องจักรกลที่ใชสําหรับบรรทุกบุคคลหรือสิ่งของขึ้นลงระหวาง
ชั้นตางๆ ของอาคาร
(๘๑) “ลิฟตดับเพลิง” หมายความวา ลิฟตที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใชขณะเกิดเพลิงไหม
(๘๒) “ลิฟตยกรถ” หมายความวา ลิฟตที่ใชสําหรับยกรถเพื่อเคลื่อนยายไปสูชั้นตางๆ ของอาคาร
(๘๓) “ลูกตั้ง” หมายความวา ระยะตั้งของขั้นบันไดแตละขั้น
(๘๔) “ลูกนอน” หมายความวา ระยะราบของขั้นบันไดแตละขั้น
(๘๕) “วัสดุถาวร” หมายความวา วัสดุซึ่งตามปกติไมแปลงสภาพไดงาย โดยน้ํา ไฟ หรือดินฟาอากาศ
(๘๖) “วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง
(๘๗) “สถานบริการ” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร ที่ใชเปนสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๘๘) “สถาบันที่เชื่อถือได” หมายความวา สวนราชการ หรือนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงคในการใหคํา
ปรึกษาแนะนําดานวิศวกรรม ซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิ วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูใหคํา
ปรึกษาแนะนําและลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม
(๘๙) “สวนตางๆ ของอาคาร” หมายความวา สวนของอาคารที่จะตองแสดงรายการคํานวณการรับน้ํา
หนักและกําลังตานทาน เชน แผนพื้น คาน เสา และรากฐาน เปนตน
(๙๐) “สวนลาด” หมายความวา สวนระยะตั้งเทียบกับสวนระยะยาวของฐานตามแนวราบ
(๙๑) “สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ทําการ
(๙๒) “เสาเข็ม” หมายความวา เสาที่ตอกลงดินหรือหลออยูในดินเพื่อรับน้ําหนักบรรทุกของอาคาร ทั้งนี้
ใหหมายความรวมถึงกําแพงคอนกรีตซึ่งมีรูปรางตางๆ ที่หลออยูในดินเพื่อใชรับน้ําหนักบรรทุกของอาคารดวย
(๙๓) “หนวยแรง” หมายความวา แรงหารดวยพื้นที่หนาตัดที่รับแรงนั้น
(๙๔) “หลังคา” หมายความวา สิ่งปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับปองกันแดดและฝน และใหหมาย
รวมถึงโครงสรางหรือสิ่งใดซึ่งประกอบขึ้น เพือ่ ยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี้ใหมั่นคงแข็งแรง
(๙๕) “หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวม
แบงอาคารเปนคูหา และประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ
(๙๖) “ห องโถง” หมายความวา อาคารหรือ ส วนของอาคารซึ่ งจัด พื้ น ที่ ไว เป น สัด ส วน โดยเฉพาะที่
สามารถใชเปนที่ประชุม ชุมนุม จัดงานหรือแสดงกิจกรรมตางๆ ได ทั้งนี้ไมรวมพื้นที่ที่เปนทางเดินรวมในอาคาร
เชน โถงหนาลิฟต โถงพักคอยบริเวณหนาโตะลงทะเบียน โถงรับแขก เปนตน
(๙๗) “เหล็กโครงสรางรูปพรรณ” หมายความวา เหล็กที่ผลิตออกมามีหนาตัดเปนรูปลักษณะตางๆ ใช
ในงานโครงสราง
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(๙๘) “เหล็กเสริม” หมายความวา เหล็กที่ใชฝงในเนื้อคอนกรีตเพื่อเสริมกําลังขึ้น
(๙๙) “แหลงรองรับน้ําทิ้ง” หมายความวา ทอระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แมน้ํา ทะเลและแหลงน้ํา
สาธารณะ
(๑๐๐) “อาคารเก็บของ” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสิน
คาหรือสิ่งของ เพื่อประโยชนของเจาของอาคารซึ่งมีปริมาตรที่ใชเก็บของไมเกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้
การวัดความสูงเพื่อคํานวณปริมาตรใหวัดจากพื้นชั้นนั้นถึงยอดผนัง สูงสุด
(๑๐๑) “อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของอาคาร
เปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไปและมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลัง
เดี ย วกั น เกิ น ๑,๐๐๐ ตารางเมตร การวั ด ความสู ง ของอาคารให วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก อ สรางถึ งพื้ น ดาดฟ า
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๑๐๒) “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของ
อาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๐๓) “อาคารจอดรถ” หมายความวา อาคารหรือสวนของอาคารที่ใชสําหรับจอดรถตั้งแต ๑๐ คันขึ้น
ไป หรือมีพื้นที่จอดรถ ทางวิ่ง และที่กลับรถในอาคาร ตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๐๔) “อาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกล” หมายความวา สิ่งกอสรางหรือ
โครงหรือเครื่องจักรกลที่สรางขึ้น หรือติดตั้งขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถหรือเก็บรถโดยใชระบบเครื่องกลในการนํารถไป
จอดหรือเก็บ ทั้งนี้ใหรวมถึงแทนหรือพื้นหรือโครงสรางที่ทําขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถคันเดียวหรือหลายคัน และไมวา
แทนหรือพื้นหรือโครงสรางดังกลาวจะติดตั้งอยูกับที่หรือสามารถเคลื่อนยายไปอยูในตําแหนงตางๆ ไดหรือไมก็ตาม
และใหรวมถึงแทนกลับรถดวย โดยจะติดตั้งอยูภายในอาคารจอดรถ หรือตอเชื่อมกับอาคารจอดรถ หรือตั้งเปน
อิสระอยูนอกอาคารก็ได
(๑๐๕) “อาคารชุด” หมายความวา อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๑๐๖) “อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรม ที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไมเกิน ๕ แรงมา
(๑๐๗) “อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย
เปนพิเศษ เชน อาคารดังตอไปนี้
ก. โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หรือศาสนสถาน
ข. อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน ๑๐๐ ตันกรอส
ค. อาคารหรือสิ่งที่สรางขึ้นสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครง หลังคาชวง
หนึ่งเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได
ง. อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายพิษ หรือรังสีตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
(๑๐๘) “อาคารสรรพสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีพื้นที่สําหรับแสดง
หรือขายสินคาตางๆ และมีพื้นที่ตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป โดยมีการแบงสวนของอาคารตามประเภทของสิน
คาหรือตามเจาของพื้นที่ ไมวาการแบงสวนนั้นจะทําในลักษณะของการกั้นเปนหองหรือไมก็ตาม โดยใหหมาย
ความรวมถึงอาคารแสดงสินคาดวย

๘
(๑๐๙) “อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมไดโดยทั่วไปเพื่อกิจ
กรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การสังคม การศาสนา การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เชน
โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึ กษา หอสมุด สนามกีฬ ากลางแจง สถานกีฬ าในรม
ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ
ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานี
รถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน
ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน
(๑๑๐) “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแต ๒๓
เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปนหยา ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๑๑๑) “อาคารแสดงสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่จัดแสดงหรือขาย
หรือสงเสริมการขายสินคา และใหหมายรวมถึงอาคารที่สรางชั่วคราวเพื่อจัดกิจกรรมดังกลาวดวย
(๑๑๒) “อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและกลางคืน
ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว
(๑๑๓) “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัย
สําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัวมีหองน้ํา หองสวม ทางเดิน
ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงหอพักดวย
(๑๑๔) “อิฐธรรมดา” หมายความวา ดินที่ทําขึ้นเปนแทงทึบและไดเผาใหสุก

หมวด ๒
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต การดําเนินการแจง
การออกใบรับรองและใบแทน
ขอ ๖ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายอาคาร ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารดัดแปลงหรือใช
ทีจ่ อดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่นๆ ขอตออายุใบอนุญาต ขอรับใบแทนใบอนุญาต ขอรับใบ
แทนใบรับรอง หรือการโอนใบอนุญาต ใหยนื่ คําขอหรือโดยการแจงตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตามความใน
หมวดนี้
ผูยนื่ คําขอหรือผูแจง ตองเปนเจาของอาคารหรือเปนตัวแทนซึ่งไดรบั มอบอํานาจ โดยชอบดวยกฎหมาย
จากเจาของอาคาร
ขอ ๗ เจาของอาคารผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาต
(๑) กอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง พรอมดวย
เอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว
(๒) เคลื่อนยายอาคาร ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง พรอมดวยเอกสารตามที่
ระบุในแบบดังกลาว
ผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ตาม
ทีร่ ะบุไวในแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง จํานวน ๕ ชุดพรอมกับคําขอ สําหรับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง
หรือเคลื่อนยายอาคารที่เปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจะประกาศกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารดังกลาวมากกวา ๕ ชุดก็ไดแตไมเกิน ๗
ชุด

๙

การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอสราง
ดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ ตองแนบรายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ จํานวน ๑ ชุด
พรอมกับคําขอตาม (๑) หรือ (๒) ดวย
ขอ ๘ เจาของอาคารผูใดประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอ
รับใบอนุญาต ใหดําเนินการแจงตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้
(๑) แจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พรอม
ทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย
ก. ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิก ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
ข. ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบ
อนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ค. ชื่อของผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชา
ชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ง. สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม ก. ข. และ ค.
จ. หนังสือรับรองของบุคคลตาม ก. ข. และ ค. วาตนเปนผูออกแบบอาคารเปน
ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนด พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ออกตามความในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร
ฉ. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและ
รายการคํานวณประกอบ ของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย ซึ่งมีคํารับรองของบุคคล
ตาม ก. และ ข. วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น
ช. วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว
(๒) ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวใน (๑) ครบถวน พรอมชําระคาธรรมเนียมการ
ตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคารแลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบรับแจงตามแบบที่ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตน
ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง
ขอ ๙ การขอทําการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทําการทดสอบ ที่จะใชในการกอสรางอาคาร ใหดําเนิน
การไดเมื่อไดแจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
(๑) ผังบริเวณแสดงสถานที่ที่จะทดสอบเสาเข็ม จํานวน ๒ ชุด
(๒) ผังแสดงตําแหนงที่จะทดสอบเสาเข็ม จํานวน ๒ ชุด
(๓) หนังสือรับรองของวิศวกรผูควบคุมงานการทดสอบ
ขอ ๑๐ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณ
ประกอบตองเปนภาษาไทย ยกเวนเฉพาะตัวเลขและสัญลักษณ ตองเปนสิ่งพิมพสําเนาภาพถายหรือเขียนดวย
หมึก หรือวิธีการอื่นใดตามประกาศกรุงเทพมหานครและตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้

๑๐
(๑) มาตราสวน ขนาด ระยะ น้ําหนัก และหนวยคํานวณตางๆ ใหใชมาตราเมตริก
(๒) แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ตอ ๕๐๐ แสดงลักษณะที่ตั้งและขอบเขตของที่ดิน
และอาคารที่ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใช ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับ
รถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น และพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก
ของรถแทนของเดิม พรอมรายละเอียดดังนี้
ก. แสดงขอบนอกของอาคารที่มีอยูแลว (ถามี)
ข. ระยะหางของขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกดาน
ค. ระยะหางระหวางอาคารตางๆ ที่มีอยูและอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของ
ที่ดิน
ง. ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดย
สังเขปพรอมดวยเครื่องหมายทิศ
จ. ในกรณีที่ไมมีทางน้ําสาธารณะสําหรับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงทางระบายน้ําออกจากอาคารไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ หรือวิธีการระบายน้ําดวยวิธี
อื่น พรอมทั้งแสดงเครื่องหมายชี้ทิศทางน้ําไหลและสวนลาด
ฉ. แสดงระดับของพื้นชั้นลางของอาคาร และความสัมพันธกับระดับทางหรือถนน
สาธารณะที่ใกลที่สุดและระดับพื้นดิน
ช. แผนผังบริเวณสําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงแผนผังบริเวณของอาคาร
ที่มีอยูเดิม และใหแสดงแผนผังบริเวณที่จะทําการเคลื่อนยายอาคารไปอยูในที่ใหมใหชัดเจน
แผนผังบริเวณอาคารตามมาตรา ๔ เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลัง
สินคา สํานักงานและสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ใหแสดงรายละเอียดตาม ก. ข.
ค. ง. จ. ฉ. หรือ ช. เทาที่จะตองมีตามลักษณะของอาคารนั้นๆ
(๓) แบบแปลน ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ตอ ๑๐๐ โดยตองแสดงรูปตางๆ คือ แปลนพื้นชั้น
ตางๆ รูปดาน (ไมนอยกวาสองดาน) รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นตางๆ และผังฐานรากของ
อาคารที่ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใชหรือดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่นพรอมดวยรายละเอียดดังนี้
ก. แบบแปลนตองมีรูปรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เครื่องหมาย วัสดุ และการ
ใชสอยตางๆ ของอาคารอยางชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือ
ประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ข. แบบแปลนสําหรับการกอสรางอาคาร ใหแสดงสวนตางๆ ของอาคารที่จะกอสรางให
ชัดเจน
ค. แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงอาคาร
ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่ดัด
แปลงใหชัดเจน
ง. แบบแปลนสําหรับการรื้อถอนอาคาร ใหแสดงขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนความ
ปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร
จ. แบบแปลนสําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคง แข็งแรง
ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนยายอาคาร

๑๑
สําหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวาง หรือรูปตัดทางยาวของอาคารมีความกวาง ความยาว
หรือความสูงเกิน ๗๐ เมตร แบบแปลนจะใชมาตราสวนเล็กกวา ๑ ตอ ๑๐๐ ก็ได แตตองไมเล็กกวา ๑ ตอ
๒๕๐
ฉ. แบบแปลนสําหรับการเปลี่ยนการใชอาคาร ใหแสดงสวนที่ใชอยูเดิมและสวนที่
จะเปลี่ยนการใชใหมใหชัดเจน
ช. แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถเพื่อการอื่น ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่จะทําการกอสรางใหมแทนของเดิมใหชัดเจน สําหรับการกอสราง
สิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทนของเดิม ตองแสดงสวนตางๆ
ของอาคารที่จะกอสรางใหชัดเจน
แบบแปลนสําหรับอาคารตามมาตรา ๔ เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ
คลังสินคา สํานักงานและสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ใหแสดงรายละเอียดตาม ก.
ข. ค. ง. จ. ฉ. และ ช. เทาที่จะตองมีตามลักษณะของอาคารนั้นๆ
(๔) รายการประกอบแบบแปลน ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใชอาคาร หรือดัดแปลงหรือใชที่
จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น
(๕) รายการคํานวณ ใหแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร โดยคํานวณกําลังของวัสดุการรับน้ําหนัก
และกําลังตานทานของสวนตางๆ ของอาคาร
(๖) รายการคํานวณประกอบ ใหแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ โดยคํานวณเกี่ยวกับ
อุปกรณและระบบนั้นๆ ของอาคาร
ขอ ๑๑ ผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณตองลงลายมือชื่อพรอมกับ
เขียนชื่อดวยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการ
คํานวณประกอบทุกแผน และใหระบุสํานักงานหรือที่อยู พรอมกับคุณวุฒิของผูรับผิดชอบดังกลาวไวในแผนผัง
บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบแตละชุดดวย หรือ
อาจจะใชสิ่งพิมพ สําเนาภาพถายที่ผูรับผิดชอบงานออกแบบ หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณที่มีลายมือ
ชื่อพรอมกับเขียนชื่อดวยตัวบรรจงและระบุรายละเอียดดังกลาวแทนก็ได
ในกรณีที่ผูรับผิดชอบงานออกแบบ หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ เปนผูไดรับใบอนุญาตให
เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือ
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม ใหระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไวดวย
ขอ ๑๒ เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอตามขอ ๗ ใหตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณแบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ (ถามี) เมื่อปรากฏวาถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคารไปยังทองที่ซึ่งอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่น
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่งและเห็นวาถูกตอง ใหออกใบอนุญาตตามแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวงและสงใบอนุญาตและสําเนาคูฉบับเอกสารที่ไดผานการตรวจพิจารณาและประทับตราไวเปน
จํานวน ๔ ชุด พรอมดวยรายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ ๑ ชุด (ถามี) ไปยังเจาพนักงานทองถิ่น
แหงทองที่ที่จะเคลื่อนยายอาคารไปตั้งใหม

๑๒
กรณี ที่ ผู วาราชการกรุงเทพมหานครได รับ เอกสารการอนุ ญ าตเคลื่ อนย ายอาคารและสําเนา คู ฉ บั บ
เอกสารที่เกี่ยวของจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ง เมื่อเห็น
วาถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๑๓ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ที่เปนอาคารประเภทควบ
คุมการใช ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือผูแจงตามขอ ๘ ไดทําการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อน
ย า ยอาคารดั ง กล า วเสร็ จ แล ว ให เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารยื่ น หนั ง สื อ ขอใบรั บ รองถึ ง ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พรอมเอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับหนังสือตามวรรคหนึ่ง และตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัด
แปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้น ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตหรือที่ไดแจงไว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออก
ใบรับรองตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๑๔ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ประสงคจะใช
อาคารดังกลาวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งเปนอาคารประเภทควบ
คุมการใช ประสงคจะเปลี่ยนการใชอาคารเปนอาคารสําหรับอีกกิจการหนึ่ง ใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญ าต
เปลี่ยนการใชอาคารตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมดวยเอกสารตามที่
ระบุไวในแบบดังกลาวหรือแจงเปนหนังสือใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตามแบบที่
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอหนังสือแจงตามความในวรรคหนึ่งและตรวจสอบแลวเห็นวา
ถู ก ต อ ง ให อ อกใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง หรื อ จะออกใบรั บ แจ งตามแบบที่ ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด แลวแตกรณี
ขอ ๑๕ การขอใบรับรองเพื่อใชอาคารประเภทควบคุมการใชเปนสวนๆ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
เจาของอาคารที่ประสงคจะขอใชอาคารเปนสวน กอนอาคารนั้นจะเสร็จสมบูรณ จะตองแจงความประสงค
เปนหนังสือตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยเสนอแผนการใชอาคารเปนสวนๆ แนบมาพรอมกับคําขออนุญาต
หรือหนังสือแจงตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด โดยจะตองแสดงรายละเอียดสวนที่ขอใชตามแผน
ที่เสนอใหปรากฏชัดเจนในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตซึ่งถือเปนรายละเอียดที่ตอง
แสดงเพิ่ ม เติม นอกเหนือ จากรายละเอี ยดที่จําเป นต องแสดงตามวั ตถุ ประสงคที่ ยื่น ขอตามแบบที่ กําหนดในกฎ
กระทรวงหรือตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดแลวแตกรณี โดยอาคารแตละสวนที่ขอใชจะตองมี
ความสมบูรณ ถูกตองในตัวเองเกี่ยวกับระบบตางๆ ที่จะตองจัดใหมีตามกฎหมาย เชน ระบบปองกันอัคคีภั ย
ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบสาธารณู ปโภค ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ เปนตน นอกจากนั้นจะตองแสดงมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยตอผูใชอาคารในแตละสวนที่ขอเปดใชดวย เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นวาถูกตองจะออกใบ
อนุญาตใหกระทําการไดตามขอตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือตามที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตาม
แบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไปกอนแลว หากเจาของอาคารมีความประสงคจะใช
อาคารเปนสวนๆ ใหยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสอง
เมื่อทําการกอสรางอาคารเสร็จในแตละสวน ใหผูไดรับอนุญาตหรือผูแจงยื่นคําขอรับใบรับรองตอผูวาราช
การกรุงเทพมหานคร ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด

๑๓
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองจะออกใบรับรองอาคารในสวนนั้น ตามแบบ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๑๖ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่
กลับรถ และทางเขาออกของรถตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ประสงคจะดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่
กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่นและกอสรางพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถแทนของเดิมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหเจาของหรือผูครอบครองยื่นคําขอ
อนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ
ดังกลาว
ใหนําความในขอ ๗ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการอนุญาตตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับ
เอกสารที่ตองแนบพรอมคําขอเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลน รายการคํานวณ
หรือรายการคํานวณประกอบ โดยอนุโลม
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลวใหดําเนินการตามขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง และ
เมื่อเห็นวาถูกตอง ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๑๗ ใหกําหนดระยะเวลาอายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร หรือใบรับแจงตามมาตรา ๓๙
ทวิ ตามขนาดของพื้นที่อาคารสวนที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง ดังนี้
(๑) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร กําหนดอายุใบอนุญาต ไมเกิน ๑ ป
(๒) อาคารที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น ตั้ ง แต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป แต ไ ม เกิ น ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร
กําหนดอายุใบอนุญาตไมเกิน ๒ ป
(๓) อาคารที่ มี พื้ น ที่ ร วมกั น มากกว า ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร กํ า หนดอายุ ใบอนุ ญ าต ไม เกิ น ๓ ป
ในกรณีกอสราง ดัดแปลงอาคารไมเสร็จตามกําหนด อนุญาตใหตออายุไดตามหลักเกณฑในขอ ๑๘
ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตหรือใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหยื่นคําขอตออายุตาม
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง กอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงสิ้นอายุ โดยหลักเกณฑและเงื่อนไขในการตออายุให
เปนไปตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด
ขอ ๑๙ ในกรณี ที่ใ บอนุญ าตหรือใบรับ รองสูญ หาย ถูกทํ าลายหรือชํารุดในสาระสํ าคั ญ ใหผู ได รับใบ
อนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ตอผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาคําขอดังกลาวหากเห็นวาถูกตอง
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองใหแกผูยื่นคําขอ
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองแลวแตกรณี ใหประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมี
วัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
กรณีใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑขางตน
ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตที่ประสงคจะโอนใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย หรือเปลี่ยน
การใชอาคาร หรือใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหแกบุคคลอื่น ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎ
กระทรวง พรอมดวยเอกสาร ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตหรือใบรับแจง ที่ยังมิไดทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย หรือเปลี่ยนการ
ใชอาคาร ใหแนบหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงเทานั้น

๑๔
(๒) ใบอนุญาตหรือใบรับแจง ที่อยูระหวางดําเนินการ ผูขออนุญาตจะตองแนบหลักฐานตามที่กําหนดใน
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และหลักฐานการโอนทรัพยสินในสวนที่ไดดําเนินการไปแลวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
และในกรณีที่อาคารที่อยูระหวางดําเนินการมีสวนผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนที่ไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดไวในใบ
อนุญาตหรือใบรับแจง ผูรับโอนจะตองทําหนังสือรับรองวาตกลงยินยอมรับผิดชอบในการแกไขอาคารในสวนที่
ดําเนินการผิด ใหเปนไปตามแบบและเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือใบรับแจงตอไป
เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ใหผูวาราชการกรุงเทพ- มหานครออก
หนังสือแจงการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตหรือใบรับแจง ใหแกผูขอโอน โดยใหประทับตราสีแดงคําวา “โอนแลว”
พรอมระบุชอื่ ผูรับโอน และวัน เดือน ป ที่อนุญาตใหโอนกํากับไว
ขอ ๒๑ ใหใชแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาตหรือใบแทนตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
สําหรับหนังสือแจงและแบบใบรับแจงใหใชตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด

หมวด ๓
ลักษณะตางๆ ของอาคาร
ขอ ๒๒ อาคารที่มไิ ดกอสรางดวยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ ครัวตองอยูนอกอาคารเปนสวน
สัดตางหาก ถาจะรวมครัวไวในอาคารดวยก็ได แตตองมีพื้นและผนังที่ทาํ ดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ สวนฝา
และเพดานนั้น หากไมไดทาํ ดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ ก็ใหบุดวยวัสดุทนไฟ
ขอ ๒๓ อาคารที่มิไดกอ สรางดวยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ ใหกอสรางไดไมเกิน ๒ ชั้น
ขอ ๒๔ โครงสรางหลัก บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแต ๓ ชั้นขึ้นไป โรงมหรสพ หอประชุม
โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด หางสรรพสินคา ตลาด อาคารขนาดใหญ สถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการ ทาอากาศยาน หรืออุโมงค ตองทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ
ขอ ๒๕ เตาไฟสําหรับการพาณิชยหรือการอุตสาหกรรม ตองมีผนังเตาทําดวยวัสดุทนไฟและตองตั้งอยู
ในอาคารที่มีพื้น ผนัง โครงหลังคา วัสดุมุงหลังคา เพดานและสวนประกอบเพดาน (ถามี) เปนวัสดุทนไฟ ควัน
ไฟที่เกิดขึ้นตองมีการกําจัดฝุนละออง กลิ่นหรือกาซพิษ กอนระบายออกสูบรรยากาศ
ขอ ๒๖ บานแฝดตองมีบันได ผนังและโครงสรางหลัก ประกอบดวยวัสดุถาวรหรือ วัสดุทนไฟเปนสวน
ใหญ
ขอ ๒๗ หอพักอยูอาศัยใหมีขนาดหองพักกวางไมนอยกวา ๓ เมตร และมีพนื้ ที่ไมนอยกวา ๑๒ ตา
รางเมตร บันได ผนังและโครงสรางหลักประกอบดวยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
ขอ ๒๘ หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวที่สรางติดตอกัน ใหมีผนังกันไฟทุกระยะไมเกินหาคูหา ผนัง
กันไฟตองสรางตอเนื่องจากระดับพื้นชั้นต่ําสุดจนถึงระดับพื้นดาดฟา กรณีที่เปนหลังคาใหมีผนังกันไฟสูงเหนือหลัง
คาไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตรตามความลาดของหลังคา
ขอ ๒๙ วัสดุมุงหลังคาใหทาํ ดวยวัสดุทนไฟ เวนแตอาคารซึ่งตั้งอยูหางอาคารอื่นหรือทางสาธารณะเกิน
๒๐ เมตร จะใชวัสดุไมทนไฟก็ได
ขอ ๓๐ หองลิฟตและพื้นที่วางหนาลิฟต ตองกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร และตองทําดวยวัสดุทนไฟ

๑๕
ขอ ๓๑ บานแถวตองมีรั้วดานหนา ดานหลังและเสนแบงระหวางบานแถวแตละหนวย
ขอ ๓๒ อาคารที่อยูในบังคับของกฎหมายวาดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการจะตองจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในเรื่องทางเขาสูอาคาร ทางลาด ประตู บันได ลิฟต หองน้ํา – หองสวม
และสถานที่จอดรถ โดยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ ๓๓ สะพานสําหรับรถยนต ตองมีทางวิ่งกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร และทางเทาสองขางกวาง
ขางละไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร โดยมีสวนลาดชันไมเกิน ๑๐ ใน ๑๐๐ และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาว
ตลอดตัวสะพานสองขางดวย
ขอ ๓๔ ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่อาคารใหถอื เปนสวนหนึ่งของอาคารและตองไมบัง
ชองระบายอากาศ หนาตาง ประตู หรือทางหนีไฟ
ขอ ๓๕ ปายที่ติดผนังอาคารที่อยูริมทางสาธารณะ ใหยื่นไดโดยตองไมลา้ํ ที่สาธารณะ สวนต่ําสุดของ
ปายตองไมนอ ยกวา ๓.๒๕ เมตร จากระดับทางเทาและสูงไมเกินความสูงของอาคาร
ขอ ๓๖ ปายที่ตดิ ตั้งอยูบนพื้นดินโดยตรง ตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดที่ตดิ ตั้งปายไปจนถึงกึ่ง
กลางถนนสาธารณะ และสูงไมเกิน ๓๐ เมตร มีความยาวไมเกิน ๓๒ เมตร และตองหางจากที่ดนิ ตางเจาของ
ไมนอยกวา ๔ เมตร
ขอ ๓๗ สิง่ ที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายใหทําดวยวัสดุทนไฟทั้งหมด

หมวด ๔
บันไดและบันไดหนีไฟ
ข อ ๓๘ บั น ไดของอาคารอยู อ าศั ย ถ า มี ต อ งมี อ ย า งน อ ยหนึ่ ง บั น ไดที่ มี ค วามกว า งไม น อ ยกว า ๙๐
เซนติเมตร ชวงหนึ่งสูงไมเกิน ๓ เมตร ลูกตั้งสูงไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อม
กันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร และตองมีพื้นหนาบันไดมีความกวางและยาวไมนอยกวา
ความกวางของบันได
บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๓ เมตร หรือนอยกวานั้น และชานพักบันไดตอง
มีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนต่ําสุดของ
อาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา ๑.๙๐ เมตร
ข อ ๓๙ โรงมหรสพ หอประชุ ม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุ ด ห างสรรพสิ น ค า ตลาด
สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ทาอากาศยาน สถานีขนสงมวลชน ที่กอสรางหรือดัดแปลงเกิน ๑
ชั้น นอกจากมีบันไดตามปกติแลวตองมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอยางนอยอีกหนึ่งทาง และตองมีทางเดินไปยังทาง
หนีไฟนั้นไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
อาคารสาธารณะที่มีชั้นใตดินตั้งแต ๑ ชั้นขึ้นไป นอกจากมีบันไดตามปกติแลว จะตองมีทางหนีไฟโดย
เฉพาะอยางนอยอีกหนึ่งทางดวย
ขอ ๔๐ อาคารที่มีชนั้ ใตดินตั้งแต ๒ ชั้นขึ้นไป นอกจากจะมีบันไดตามปกติแลวจะตองมีทางหนีไฟโดย
เฉพาะอยางนอยอีกหนึ่งทางดวย
ขอ ๔๑ บันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟและถาวร มีความกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร และไม
เกิน ๑๕๐ เซนติเมตร ลูกตั้งสูงไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร และลูกนอนกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร ชานพัก
กวางไมนอ ยกวาความกวางของบันได มีราวบันไดสูง ๙๐ เซนติเมตร หามสรางบันไดหนีไฟเปนแบบบันไดเวียน

๑๖
พื้นหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันได และอีกดานหนึ่งกวางไมนอยกวา ๑.๕๐
เมตร
กรณีใชทางลาดหนีไฟแทนบันไดหนีไฟ ความลาดชันของทางหนีไฟดังกลาวตองมีความ ลาดชันไมเกิน
กวารอยละ ๑๒
ขอ ๔๒ บันไดหนีไฟภายในอาคารที่ไมใชอาคารสูง ตองมีความกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร มี
ผนังทึบกอสรางดวยวัสดุทนไฟและถาวรกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชองประตูหนีไฟ และ
แตละชั้นตองมีชองระบายอากาศที่เปดสูภายนอกอาคารไดมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา ๑.๔๐ ตารางเมตร โดยตอง
มีแสงสวางใหเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน
บันไดหนีไฟภายในอาคารตามวรรคหนึ่ง ที่เปนอาคารขนาดใหญ พิเศษ ที่ไมสามารถเปดชองระบาย
อากาศไดตามวรรคหนึ่ง ตองมีระบบอัดลมภายในชองบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา ๓๘.๖
ปาสกาลมาตร ที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม และบันไดหนีไฟที่ลงหรือขึ้นสูพื้นของอาคารนั้นตองอยู
ในตําแหนงที่สามารถออกสูภายนอกไดโดยสะดวก
ขอ ๔๓ ตึกแถวหรือบานแถวที่มีจํานวนชั้นไมเกิน ๔ ชั้น หรือสูงไมเกิน ๑๕ เมตรจากระดับถนน
บันไดหนีไฟจะอยูในแนวดิ่งก็ไดแตตองมีชานพักบันไดทุกชั้น โดยมีความกวางไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร ระยะ
หางของขั้นบันไดแตละขั้นไมมากกวา ๔๐ เซนติเมตร และติดตั้งในสวนที่วางทางเดินดานหลังอาคารได บันได
ขั้นสุดทายอยูสูงจากระดับพื้นดินไดไมเกิน ๓.๕๐ เมตร
ขอ ๔๔ ตําแหนงที่ตั้งบันไดหนีไฟ ยกเวนอาคารตามขอ ๔๓ ตองมีระยะหางระหวางประตูหอ งสุดทาย
ดานทางเดินที่เปนทางตันไมเกิน ๑๐ เมตร
ระยะหางระหวางบันไดหนีไฟตามทางเดินตองไมเกิน ๖๐ เมตร
ตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือดาดฟาสูพื้นดินถาเปนบันไดหนีไฟภายในอาคารและถึงพื้นชั้นสองถา
เปนบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
ขอ ๔๕ ประตูของบันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟมีความกวางไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร สูงไมนอย
กวา ๑.๙๐ เมตร สามารถทนไฟไดไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง และตองเปนบานเปดชนิดผลักเขาสูบันไดเทานั้น ชั้น
ดาดฟา ชั้นลางและชั้นที่ออกเพื่อหนีไฟสูภายนอกอาคารใหเปดออกจากหองบันไดหนีไฟพรอมติดตั้งอุปกรณชนิดที่
บังคับใหบานประตูปดไดเอง ประตูหรือทางออกสูบนั ไดหนีไฟตองไมมีขั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น
ขอ ๔๖ ตองมีปายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟแสงสวางดวยไฟสํารองฉุกเฉินบอกทางออกสูบันไดหนี
ไฟ ติดตั้งเปนระยะตามทางเดินบริเวณหนาทางออกสูบันไดหนีไฟ และทางออกจากบันไดหนีไฟสูภายนอกอาคาร
หรือชั้นที่มีทางหนีไฟไดปลอดภัยตอเนื่อง โดยปายดังกลาวตองแสดงขอความทางหนีไฟเปนอักษรมีขนาดสูงไม
นอยกวา ๑๕ เซนติเมตร หรือเครื่องหมายที่มีแสงสวางและแสดงวาเปนทางหนีไฟใหชัดเจน

๑๗

หมวด ๕
แนวอาคารและระยะตางๆ
ขอ ๔๗ บานแถวที่ไมอยูริมทางสาธารณะตองมีถนนดานหนาใชรวมกันกวางไมนอยกวา ๖ เมตร
ขอ ๔๘ บานแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอื่น ตองมีที่วางระหวางดานขางของบานแถวกับเขตที่ดิน
ของผูอื่นนั้นกวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตบานแถวที่กอสรางขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไมมากกวาพื้นที่
ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร
ขอ ๔๙ ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหนึ่งจุดใด ตองไมเกิน ๒ เทาของระยะราบ
ไปตั้งฉากกับแนวถนนดานตรงขามของถนนสาธารณะที่อยูใกลอาคารนั้นที่สุด

วัดจากจุดนั้น

กรณีอาคารตั้งอยูริมหรือหางไมเกิน ๑๐๐ เมตร จากถนนสาธารณะที่กวางไมนอยกวา ๘๐ เมตร และ
มีทางเขาออกจากอาคารสูทางสาธารณะนั้นกวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร ใหคิดความสูงของอาคารจากความกวาง
ของถนนสาธารณะที่กวางที่สุดเปนเกณฑ
ขอ ๕๐ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา ๖ เมตร ใหรนแนว
อาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๓ เมตร มิใหมีสวนของอาคารล้ําเขามาในแนวรนดังกลาว ยก
เวนรั้วหรือกําแพงกั้นแนวเขตที่สูงไมเกิน ๒ เมตร
อาคารที่สูงเกิน ๒ ชั้นหรือเกิน ๘ เมตร อาคารขนาดใหญ หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน
อาคารสาธารณะ คลังสินคา ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย ยกเวนอาคารอยูอาศัยสูงไมเกิน ๓ ชั้น
หรือไมเกิน ๑๐ เมตร และพื้นที่ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ ตองมี
ระยะรนดังตอไปนี้
(๑) ถ าถนนสาธารณะนั้ น มี ค วามกว า งน อ ยกว า ๑๐ เมตร ให ร น แนวอาคารห างจากกึ่ ง กลางถนน
สาธารณะอยางนอย ๖ เมตร
(๒) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต ๑๐ เมตรขึ้นไป แตไมเกิน ๒๐ เมตร ใหรนแนวอาคาร
หางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย ๑ ใน ๑๐ ของความกวางของถนนสาธารณะ
(๓) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะ
อยางนอย ๒ เมตร
ขอ ๕๑ ที่ดินที่อยูมุมถนนสาธารณะที่กวางตั้งแต ๓ เมตรขึ้นไปแตไมเกิน ๘ เมตร และมีมุมหักนอย
กวา ๑๓๕ องศา รั้วหรือกําแพงกั้นเขตตองปาดมุมมีระยะไมนอยกวา ๔ เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะ
เปนมุมเทาๆ กัน
หามมิใหรั้ว กําแพง หรือสวนของอาคารยื่นล้ําเขามาในที่ดินสวนที่ปาดมุม
ขอ ๕๒ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(๑) อาคารอยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวนของพื้นที่ที่ดิน
(๒) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอื่นซึ่งไมไดใชเปนที่อยูอาศัย
ตองมีที่วางไมนอยกวา ๑๐ ใน ๑๐๐ สวนของพื้นที่ที่ดิน แตถาอาคารนั้นใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วางตาม
(๑)
(๓) หองแถวหรือตึกแถว สูงไมเกิน ๓ ชั้นและไมอยูริมทางสาธารณะ ตองมีที่วางดานหนาอาคารกวาง
ไมนอยกวา ๖ เมตร ถาสูงเกิน ๓ ชั้น ตองมีที่วางกวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร
ที่วางนี้อาจใชรวมกับที่วางของหองแถวหรือตึกแถวอื่นได

๑๘
(๔) หองแถวหรือตึกแถว ตองมีที่วางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร เพื่อใชติดตอถึงกันโดย
ไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นล้ําเขาไปในพื้นที่ดังกลาว ในกรณีที่อาคารหันหลังเขาหากัน จะตองมีที่วางดานหลัง
อาคารกวางไมนอยกวา ๖ เมตร
(๕) หองแถวหรือตึกแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอื่น ตองมีที่วางระหวางดานขางของหองแถวหรือ
ตึกแถวกับเขตที่ดินของผูอื่น กวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่กอสรางขึ้นทดแทนอาคาร
เดิม โดยมีพื้นที่ไมมากกวาพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร
(๖) อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน ๒ ชั้นหรือสูงเกิน
๘ เมตรยกเวนอาคารอยูอาศัยสูงไมเกิน ๓ ชั้น ที่ไมอยูริมทางสาธารณะ ใหมีที่วางดานหนากวางไมนอยกวา ๖
เมตร
อาคารตามวรรคหนึ่งถาสูงเกิน ๓ ชั้น ใหมีที่วางกวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร
ที่วางตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองมีพื้นที่ตอเนื่องกันยาวไมนอยกวา ๑ ใน ๖ ของความยาว
เสนรอบรูปภายนอกอาคารโดยอาจรวมที่วางดานขางที่ตอเชื่อมกับที่วางดานหนาอาคารดวยก็ได และที่วางนี้ตอง
ตอเชื่อมกับถนนภายในกวางไมนอยกวา ๖ เมตรออกสูทางสาธารณะได ถาหากเปนถนนลอดใตอาคาร ความสูง
สุทธิของชองลอดตองไมนอยกวา ๕ เมตร
ที่วางนี้อาจใชรวมกับที่วางของอาคารอื่นได
(๗) อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ จะตองมีที่วางโดยปราศจากสิ่งปกคลุม
เปนทางเดินหลังอาคารไดถึงกัน กวางไมนอยกวา ๒ เมตร โดยใหแสดงเขตดังกลาวใหปรากฏดวย
ที่วางตามวรรคหนึ่ง จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรือสิ่งกอสรางอื่นใดหรือจัดใหเปนบอน้ํา
สระวายน้ํา ที่พักมูลฝอยหรือที่พักรวมมูลฝอยหรือสิ่งของอื่นใดที่จะขัดขวางทางเดินรวมไมได
ขอ ๕๓ อาคารอยูริมทางสาธารณะที่ไมตองมีที่วางตามขอ ๕๒ (๓) และ ๕๒ (๖) ตองมีลักษณะ ดังนี้
แนวอาคารดานที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ ตองมีความยาวมากกวา ๑ ใน ๘ สวนของความยาวเสน
รอบรูปภายนอกของอาคาร ทั้งนี้ แนวอาคารดานที่ประชิดติดทางสาธารณะตองหางทางสาธารณะไมเกิน ๒๐
เมตร
กรณี หองแถว ตึกแถว ดานหนาอาคารทุกคูหาตองประชิดติดริมทางสาธารณะ และมีแนวอาคารหาง
จากทางสาธารณะไมเกิน ๒๐ เมตร
ข อ ๕๔ อาคารด านชิ ด ที่ ดิ น เอกชน ช อ งเป ด ประตู หน าต าง ช อ งระบายอากาศ หรือ ริม ระเบี ย ง
สําหรับชั้น ๒ ลงมาหรือสูงไมเกิน ๙ เมตร ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา ๒ เมตร และสําหรับชั้น ๓ ขึ้นไป
หรือสูงเกิน ๙ เมตร ตองหางไมนอยกวา ๓ เมตร
ขอ ๕๕ อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ตองมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๑ เมตร ยกเวน
บานพักอาศัยที่มีพื้นที่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร ตองมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๒ เมตร
ที่วางตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะใชรวมกับที่วางของอาคารอีกหลังหนึ่งไมได เวนแตใชรวมกับที่วาง
ของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
ขอ ๕๖ บานพักอาศัยที่มีพื้นที่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ใหผนังดานที่ไมมีชองเปดสามารถสรางหาง
เขตที่ดินไดนอยกวา ๑ เมตร ถาหางเขตที่ดินนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
เจาของที่ดินดานนั้นดวย

๑๙
ขอ ๕๗ ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐
เมตร โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย ตองมีที่วางระหวางแถวดานขางของ
หองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เปนชองตลอดความลึกของหองแถวหรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่
วางหลังอาคาร
ห องแถวหรือตึ ก แถวที่ ส รางติ ด ต อกั น ไม ถึ งสิ บ คู ห า หรือ มี ค วามยาวรวมกั น ไม ถึ ง ๔๐ เมตรโดยวั ด
ระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย แตมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือ
ตึกแถวนั้นกวางนอยกวา ๔ เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถว แตใหถือ
เสมือนวาหองแถวหรือตึกแถวนั้นสรางตอเนื่องเปนแถวเดียวกัน
ที่วางตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรือสิ่งกอสรางอื่นใดหรือจัดใหเปนบอ
น้ํา สระวายน้ํา ที่พกั มูลฝอยหรือที่พกั รวมมูลฝอยหรือสิ่งของอื่นใดที่จะขัดขวางทางเดินรวมไมได
ขอ ๕๘ คลังสินคาหรืออาคารเก็บสินคาที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต ๑๐๐
ตารางเมตร
แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้น ไมนอยกวา ๖ เมตร อยางนอย
๒ ดาน และยาวรวมกันไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเสนรอบรูปอาคาร สวนดานอื่นตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินไม
นอยกวา ๓ เมตร ถาที่วางหางเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนอยกวา ๕ เมตร ตองสรางผนังอาคารเปนผนังกัน
ไฟ
คลังสินคาหรืออาคารเก็บสินคาที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหาง
แนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๑๐ เมตร อยางนอย ๒ ดาน และยาวรวมกันไมนอยกวาครึ่ง
หนึ่งของเสนรอบรูปอาคาร สวนดานอื่นตองมีที่วางหางจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๕ เมตร
ขอ ๕๙ โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรแตไมเกิน
๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้น ไมนอยกวา ๓ เมตร จํานวน ๒ ดาน
โดยผนังอาคารทั้งสองดานนี้ใหทําเปนผนังทึบดวยอิฐหรือคอนกรีต ยกเวนประตูทนไฟขนาดไมเกิน ๑.๐๐ X
๒.๐๐ เมตร ทุกระยะไมนอยกวา ๔๐ เมตร สวนดานที่เหลือใหมีที่วางไมนอยกวา ๖ เมตร
โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐
ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้น ไมนอยกวา ๖ เมตรทุกดาน
โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรตองมีที่วางหางจาก
แนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๑๐ เมตรทุกดาน

หมวด ๖
แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม
ขอ ๖๐ อาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยไดแตละหลังตองมีหองอาบน้ําและหองสวมไมนอย
กวาที่กําหนดไวในตาราง ดังตอไปนี้

๒๐

ชนิดหรือประเภทอาคาร

หองสวม

หองอาบน้ํา

อางลางมือ

-

๑

๑

๑

-

-

-

๒

๑

๑

-

ก. สําหรับผูชาย และ

๑

๑

๑

๑

ข. สําหรับผูหญิง

๒

-

๑

๑

๔. โรงแรมตอหองพัก ๑ หอง

๑

-

๑

๑

๕. อาคารชุด ตอ ๑ หองชุด

๑

-

๑

๑

๖. หอพักตอพื้นที่อาคาร ๕๐ ตารางเมตร

๑

-

๑

๑

๑. อาคารอยูอาศัย ตอ ๑ หลัง

สวม

ที่ปสสาวะ

๑

๒. หองแถวหรือตึกแถวไมวาจะใชพาณิชย
หรืออาศัย หรือบานแถว
ก. พื้นที่รวมกันแตละคูหาไมเกิน ๒๐๐
ตารางเมตร
ข. พื้ น ที่ ร วมกั น แต ล ะคู ห าเกิ น ๒๐๐ ตา
รางเมตร หรือสูงเกิน ๓ ชั้น
๓. โรงงานตอพื้นที่ทํางาน ๔๐๐ ตาราง
เมตร

สําหรับพื้นที่โรงงานสวนที่เกิน ๑,๒๐๐
ตารางเมตร ใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่
ระบุไว

๒๑
ชนิดหรือประเภทอาคาร
๗. หอประชุม โรงมหรสพ หองโถง ตอ
พื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรือ
ตอ ๑๐๐ คน ที่กําหนดใหใชสอย
อาคารนั้น ทั้งนี้ใหถือจํานวนมากกวา
เปนเกณฑ
ก. สํารับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
๘. สถานศึกษา ยกเวนโรงเรียนอนุบาลตอ
พื้นที่หองเรียน ๓๐๐ ตารางเมตร
หรือตอนักเรียน นักศึกษา ๕๐ คน
ก. สถานศึกษาชาย
ข. สถานศึกษาหญิง
ค. สหศึกษา
สําหรับนักเรียนนักศึกษาชาย
สําหรับนักเรียนนักศึกษาหญิง
๙. สํานักงานตอพื้นที่ทํางาน ๓๐๐ ตาราง
เมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สํ า หรับ พื้ น ที่ ทํ างานส ว นที่ เกิ น ๑,๒๐๐ ตา
รางเมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว
๑๐. ภัตตาคารตอพื้นที่สําหรับโตะอาหาร
๒๐๐ ตารางเมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สําหรับพื้นที่ตั้งโตะสวนที่เกิน ๙๐๐ ตาราง
เมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว

หองสวม

หองอาบน้ํา

อางลางมือ

๒
-

-

๑
๑

๒
๓

๒
-

-

๑
๑

๑
๑

๑
-

-

๑
๑

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

สวม

ที่ปสสาวะ

๑
๒

๒๒
ชนิดหรือประเภทอาคาร
๑๑. อาคารพาณิชยตอพื้นที่อาคาร ๒๐๐
ตารางเมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สําหรับพื้นที่อาคารสวนที่เกิน ๑,๒๐๐ ตา
รางเมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว
๑๒. คลังสินคาตอพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร
สําหรับพื้นที่อาคารสวนที่เกิน ๓,๐๐๐
ตารางเมตร ใหเจาของอาคาร
พิจารณาตามความเหมาะสม
๑๓. สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลตอพื้นที่อาคาร ๑๐๐
ตารางเมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สําหรับพื้นที่อาคารสวนที่เกิน ๓๐๐ ตาราง
เมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว
๑๔. สถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการตอพื้นที่อาคาร ๒๐๐
ตารางเมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สําหรับพื้นที่อาคารสวนที่เกิน ๙๐๐ ตาราง
เมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว

หองสวม

หองอาบน้ํา

อางลางมือ

๒
-

-

๑
๑

๑

๑

-

๑

๒
๒

๒
-

-

๑
๑

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

สวม

ที่ปสสาวะ

๑
๒

๒๓
ชนิดหรือประเภทอาคาร
๑๕. อาคารสถานีขนสงมวลชนตอพื้นที่
อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
๑๖. อาคารจอดรถสําหรับบุคคลทั่วไป ตอ
พื้นที่อาคาร ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(หรือจํานวนรถ ๕๐ คัน)
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
สําหรับพื้นที่อาคารสวนที่เกิน ๓,๐๐๐ ตา
รางเมตรใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งที่ระบุไว
๑๗. สถานกีฬาตอพื้นที่อาคาร ๒๐๐
ตารางเมตร หรือตอ ๑๐๐ คน ทั้งนี้
ถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
๑๘. ตลาดตอพื้นที่อาคารทุก ๒๐๐ ตาราง
เมตร
ก. สําหรับผูชาย และ
ข. สําหรับผูหญิง
๑๙. อาคารชั่วคราวตอพื้นที่อาคาร ๒๐๐
ตารางเมตร (หรือตอ ๕๐ คน)

หองสวม

หองอาบน้ํา

อางลางมือ

๔
-

-

๑
๑

๑
๑

๑
-

-

๑
๑

๑
๒

๒
-

-

๑
๑

๑
๒
๑

๒
-

-

๑
๑
-

สวม

ที่ปสสาวะ

๒
๕

หองสวมและหองอาบน้ําจะรวมเปนหองเดียวกันก็ได จํานวนหองสวมและหองอาบน้ําตามที่กําหนดไวใน
ตารางขางตนเปนอัตราต่ําสุดที่ตองจัดใหมีถึงแมอาคารนั้นจะมีพื้นที่อาคารหรือจํานวนคนนอยกวาที่กําหนดไวก็ตาม
ถาอาคารมีพื้นที่หรือจํานวนมากกวาที่กําหนดไว จะตองจัดใหมีจํานวนหองสวมและหองอาบน้ําเพิ่มขึ้น
ตามอัตราที่กําหนด และจํานวนที่มากเกินนั้นถาต่ํากวากึ่งหนึ่งตามอัตราที่กําหนดไวใหปดทิ้ง ตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไป
ใหคิดเต็ม
ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิไดกําหนดไวในตารางนี้ ใหพิจารณาเทียบเคียงลักษณะการใชสอยของ
อาคารนั้น โดยถืออัตราจํานวนหองสวม หองอาบน้ําและอางลางมือในตารางขางตน เปนหลัก
ขอ ๖๑ หองสวมและหองอาบน้ําที่แยกกัน ตองมีขนาดของพื้นที่หองแตละหองไมนอยกวา ๐.๙ ตาราง
เมตร และมีความกวางไมนอยกวา ๐.๙ เมตร ถาหองสวมและหองอาบน้ํารวมอยูในหองเดียวกันตองมีพื้นที่ภาย
ในไมนอยกวา ๑.๕๐ ตารางเมตร
หองสวมและหองอาบน้ํา ตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของพื้ นที่หองหรือมีพั ดลม
ระบายอากาศไดเพียงพอ ระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงเพดานยอดฝา หรือผนังตอนต่ําสุดไมนอยกวา ๒ เมตร

๒๔
ขอ ๖๒ หองสวมตองใชโถสวมชนิดเก็บกลิ่นและชําระสิ่งปฏิกูลดวยน้ํา

หมวด ๗
ระบบการจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การระบายน้ํา
และการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขอ ๖๓ แสงสวางในสวนตางๆ ของอาคาร ตองไมนอยกวาความเขมของแสงสวางตามที่กําหนดไวใน
ตาราง ดังตอไปนี้
ลําดับ

สถานที่ (ประเภทการใช)

๑
๒
๓
๔

ที่จอดรถและอาคารจอดรถ
ชองทางเดินภายในอาคารอยูอาศัยรวม
หองพักในโรงแรม อาคารอยูอาศัยรวม
หองน้ํา หองสวมของอาคารอยูอาศัยรวม โรงแรม
โรงเรียน และสํานักงาน
โรงมหรสพ (บริ เ วณที่ นั่ ง สํ า หรั บ คนดู ข ณะที่ ไ ม มี
การละเลน)

๕

ลําดับ

สถานที่ (ประเภทการใช)

๖

ชองทางเดินภายในโรงแรม สํานักงานสถานพยาบาล
โรงเรียน โรงงาน
สถานีขนสงมวลชน (บริเวณที่พักผูโดยสาร)
โรงงาน
หางสรรพสินคา
ตลาด
ห อ งน้ํ า ห อ งส ว มของโรงมหรสพ
สถาน
พยาบาล สถานี ข นส งมวลชน ห างสรรพสิ น ค าและ
ตลาด
หองสมุด หองเรียน
หองประชุม
บริเวณที่ทํางานของอาคารสํานักงาน

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔

หนวยความเขมของแสงสวาง
ลักซ (LUX)
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

หนวยความเขมของแสงสวาง
ลักซ (LUX)
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๒๕

สถานที่อื่นๆ ที่มิไดระบุไวในตารางนี้ใหใชความเขมของแสงสวางของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
ความเขมที่กําหนดไวในตาราง
ขอ ๖๔ ระบบระบายอากาศในอาคาร จะจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หรือ วิธีกลก็ได
การระบายอากาศโดยวิธีกล ใหใชกับหองในอาคารลักษณะใดก็ไดโดยจัดใหมีกลอุปกรณขับเคลื่อนอากาศ
ซึ่งตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่ใชสอยหองนั้น เพื่อใหเกิดการระบายอากาศตามอัตราที่กําหนดไวในตาราง
ดังตอไปนี้

ลําดับ
๑
๒
๓
๔

ลําดับ
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

สถานที่
หองน้ํา หองสวมของที่พักอาศัยหรือสํานักงาน
หองน้ํา หองสวมของอาคารสาธารณะ
ที่จอดรถที่อยูต่ํากวาระดับพื้นดิน
โรงงาน

สถานที่
โรงมหรสพ อาคารพาณิชย หางสรรพสินคา
สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
สํานักงาน
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
หองครัวของที่พักอาศัย
หองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิง

อัตราการระบายอากาศไมนอยกวา
จํานวนเทาของปริมาตรของหองใน ๑
ชั่วโมง
๒
๔
๔
๔

อัตราการระบายอากาศไมนอยกวา
จํานวนเทาของปริมาตรของหองใน ๑
ชั่วโมง
๔
๗
๗
๗
๑๒
๒๔
๓๐

สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุมแหลง
ที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาซที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศในสวนอื่นของ
หองครัวนั้นนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางก็ได ทั้งนี้ตองไมนอยกวา ๑๒ เทาของปริมาตรของหองใน ๑ ชั่ว
โมง
สถานที่อื่นๆ ที่มิไดระบุไวในตารางนี้ ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
อัตราที่กําหนดไวในตาราง
ขอ ๖๕ ตําแหนงชองนําอากาศเขา ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศทิ้งไมนอยกวา
๕ เมตร สูงจากพื้นดินไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร
ขอ ๖๖ การนําอากาศภายนอกเขา การระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล และการปรับสภาวะอากาศดวย
เครื่องกล ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง

๒๖

ขอ ๖๗ การระบายอากาศในอาคารที่มีการปรับภาวะอากาศดวยระบบการปรับอากาศตองมีลักษณะดัง
ตอไปนี้
(๑) ตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะ
อากาศออกไปไมนอยกวาอัตราตามตาราง ดังตอไปนี้
ลําดับ
๑
๒
๓

สถานที่ (ประเภทการใช)
หางสรรพสินคา
โรงงาน
สํานักงาน

ลบ.ม. / ซม. / ตร.ม.
๒
๒
๒

ลําดับ
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

สถานที่ (ประเภทการใช)
สถานอาบ อบ นวด
ชั้นติดตอธุระกับธนาคาร
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
หองปฏิบัติการ
รานตัดผม
สถานกีฬาในรม
โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งสําหรับคนดู)
หองเรียน
สถานบริหารรางกาย
รานเสริมสวย
หองประชุม
หองน้ํา หองสวม
สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
(หองรับประทานอาหาร)
ไนตคลับ หรือบาร หรือสถานลีลาศ
หองครัว
สถานพยาบาล
- หองคนไข
- หองผาตัดและหองทําคลอด
- หอง ไอ.ซี.ยู. หอง ซี.ซี.ยู. หองชวยชีวิตฉุกเฉิน

ลบ.ม. / ซม. / ตร.ม.
๒
๒
๒
๒
๓
๔
๔
๔
๕
๕
๖
๑๐
๑๐

๑๗
๑๘
๑๙

๑๐
๓๐
๒
๘
๕

สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุมแหลง
ที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาซที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศในสวนอื่นของ
หองครัวนั้นนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางก็ได ทั้งนี้ตองไมนอยกวา ๑๕ ลูกบาศกเมตร / ชั่วโมง / ตาราง
เมตร

๒๗
สถานที่อื่นๆ ที่มิไดระบุไวในตารางนี้ ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียง
(๒) หามนําสารทําความเย็นชนิดเปนอันตรายตอรางกาย หรือติดไฟไดงายมาใชกับระบบปรับภาวะ
อากาศที่ใชสารทําความเย็นโดยตรง
(๓) ระบบปรับอากาศดวยน้ําหามตอทอน้ําของระบบปรับภาวะอากาศเขากับทอน้ําของระบบประปาโดย
ตรง
(๔) ระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้
ก. ทอลม วัสดุหุมทอลม และวัสดุภายในทอลมตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟ และไม
เปนสวนที่ทําใหเกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม
ข. ทอลมสวนที่ติดตั้งผานผนังกันไฟหรือพื้นของอาคารที่ทําดวยวัตถุทนไฟตองติด
ตั้งลิ้นกันไฟที่ปดอยางสนิท โดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวา ๗๔ องศาเซลเซียส และลิ้นกันไฟตองมีอัตรา
การทนไฟไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
ค. หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได ชองลิฟตของอาคารเปนสวนหนึ่งของ
ระบบของทอลมสงหรือระบบทอลมกลับ เวนแตสวนที่เปนพื้นที่วางระหวางเพดานกับพื้นหองชั้นเหนือขึ้นไป หรือ
หลังคาที่มีสวนประกอบของเพดานที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง
(๕) การขับเคลื่อนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้
ก. มีสวิตซพัดลมของระบบขับเคลื่อนอากาศที่ปดเปดดวยมือติดตั้งในที่ที่เหมาะสม
และสามารถปดสวิตซไดทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม
ข. ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอนาทีขึ้นไป
ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจสอบการเกิดเพลิงไหมที่มีสมรรถนะไมนอยกวาอุปกรณตรวจจับ
ควัน ซึ่งสามารถบังคับใหสวิตซหยุดการทํางานของระบบไดโดยอัตโนมัติ
ขอ ๖๘ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีโถงภายในอาคารเปนชองเปดทะลุพื้นของอาคารตั้งแต
๒ ชั้น ขึ้ น ไปและไม มี ผ นั งป ด ล อม ต องจัด ให มีระบบควบคุ ม การแพรก ระจายของควั น และระบบระบายควั น ที่
สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม
ขอ ๖๙ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงตองมีการระบายน้ําฝนที่เหมาะสมและเพียงพอ
การระบายน้ําฝนจากอาคารอาจดําเนินการระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งโดยตรงก็ได
ในกรณีที่จัดใหมีทางระบายน้ําเพื่อระบายน้ําสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง ตองมีสวนลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ ใน
๒๐๐ ถาเปนทางระบายน้ําทิ้งแบบทอปดตองมีเสนผาศูนยกลางภายในไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร โดยตองมีบอ
พักสําหรับตรวจการระบายน้ําทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไมเกิน ๑๒ เมตร ถาทอปดนั้นมีขนาดเสนผาศูนยกลางภาย
ในตั้งแต ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป ตองมีบอพักดังกลาวทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไมเกิน ๒๔ เมตร ในกรณีที่เปน
ทางระบายน้ําทิ้งแบบอื่นตองมีความกวางภายในขอบบนสุดไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร และใหมีบอตรวจคุณภาพ
น้ําทิ้งที่เจาหนาที่สามารถเขาตรวจไดสะดวก
ขอ ๗๐ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ําเสียจากอาคารใหเปนน้ําทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวในกฎ
กระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กอนที่จะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
(๑) อาคารประเภท ก
ก. อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว
กันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕๐๐ หองนอนขึ้นไป

๒๘
ข. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๒๐๐ หองขึ้นไป
ค. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่ มี
จํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๓๐ เตียงขึ้นไป
ง. สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน ตั้งแต ๒๕,
๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
จ. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ
เอกชนที่มีพื้น
ที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ฉ. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ช. ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๒,๕๐๐ ตา
รางเมตรขึ้นไป
ซ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒) อาคารประเภท ข
ก. อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว
กันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑๐๐ หองนอน แตไมถึง ๕๐๐ หองนอน
ข. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๖๐ หอง แตไมถึง ๒๐๐ หอง
ค. หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๒๕๐ หองขึ้นไป
ง. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
จ. โรงพยาบาลของทางราชการหรือ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่ มี
จํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑๐ เตียง แตไม
ถึง ๓๐ เตียง
ฉ. สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐
ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ช. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชนที่มีพื้นที่ทุกชั้น
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ซ. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ฌ. ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑,๕๐๐ ตา
รางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ญ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ฎ. อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

๒๙
(๓) อาคารประเภท ค
ก. อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียว
กันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๑๐๐ หองนอน
ข. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๖๐ หอง
ค. หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕๐ หอง แตไมถึง ๒๕๐ หอง
ง. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
จ. อาคารที่กอสรางในที่ดินของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัด
สรรที่ดินตั้งแต ๑๐ หลัง แตไมเกิน ๑๐๐ หลัง
ฉ. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชนที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร
ช. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ซ. ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ ตา
รางเมตร แตไมถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
ฌ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต ๒๕๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๕๐๐ ตารางเมตร
ญ. อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
๒,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๔) อาคารประเภท ง
ก. หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๑๐ หอง แตไมถึง ๕๐ หอง
ข. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ค. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่ มี
จํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๑๐ เตียง
ง. สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๕,๐๐๐
ตารางเมตร
จ. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชนที่มีพื้นที่รวม
กันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
ฉ. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

๓๐
ช. ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕๐๐ ตาราง
เมตร แตไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ซ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันไมถึง ๒๕๐ ตาราง
เมตร
ฌ. อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน
๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ญ. อาคารพักอาศัยประเภทบานเดี่ยวซึ่งมีพื้นที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ขอ ๗๑ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารพักอาศัยประเภทบานเดี่ยวซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ตึกแถว หองแถว บานแถวหรือบานแฝด และอาคารชั่วคราว ใหแสดงแบบระบบบําบัดน้ําเสียของแตละ
หนวยโดยจะตองประกอบดวย
(๑) บอดักไขมัน ซึ่งมีลักษณะที่สามารถกักเก็บไขมันและเปดทําความสะอาดได
(๒) บอเกรอะ ซึ่งตองมีลักษณะที่มิดชิดน้ําซึมผานไมไดเพื่อใชเปนที่แยกกากที่ปนอยูกับน้ําเสียทิ้งไวให
ตกตะกอน และ
(๓) บอกรอง ซึ่งตองมีลักษณะที่สามารถใชเปนที่รองรับน้ําเสียที่ผานบอเกรอะแลว และใหน้ําเสียนั้นผาน
อิฐหรือหินหรือสิ่งอื่นใดเพื่อใหเปนน้ําทิ้ง
บอดักไขมัน บอเกรอะและบอกรองตามวรรคหนึ่ง จะตองมีขนาดไดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใชของผูที่
อยูอาศัยในอาคารนั้นเพื่อใหไดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ตามที่กําหนดไวสําหรับอาคารประเภท ง
ในกรณีที่จะไมใชวิธีการดังกลาวอาจใชวิธีอื่นในการบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามเกณฑที่กําหนด
ไวสําหรับอาคารประเภท ง ในขอ ๗๐ หรือจะใชตามแบบมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกําหนด ก็ได
ขอ ๗๒ อาคารประเภท ตลาด โรงแรม ภัตตาคาร สถานพยาบาล อาคารพักอาศัยรวมที่มีหองพัก
อาศัยตั้งแต ๒๐ หนวยขึ้นไป และอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมิใชตึกแถว หองแถว
ตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารดังกลาว โดยมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
(๒) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม
(๓) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน
(๔) ตองมีการระบายน้ําเสียจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในกรณี อาคารที่ตองมีระบบบํ าบัดน้ําเสีย การ
ระบายน้ําเสียนั้นตองเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียดวย
(๕) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา
(๖) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา ๓ เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวัน
(๗) ตองจัดไวในที่ที่สามารถขนยายไดโดยสะดวก และตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและ
สถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา ๔ เมตร แตถาที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา ๓ ลูกบาศก
เมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา ๑๐ เมตร
ขอ ๗๓ การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคารใหคิดจากอัตราการใช ดังตอไปนี้
(๑) การใชเพื่อการอยูอาศัย ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา ๒.๔๐ ลิตรตอคนตอวัน
(๒) การใชเพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา ๐.๔ ลิตรตอพื้นที่อาคาร ๑
ตารางเมตรตอวัน

๓๑
ขอ ๗๔ ถากรุงเทพมหานครไมไดประกาศกําหนดเปนอยางอื่น ปลองทิ้งมูลฝอยตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตองทําดวยวัสดุทนไฟ ผิวภายในเรียบทําความสะอาดไดงายและไมมีสวนใดที่จะทําใหมูลฝอยติดคาง
(๒) ประตูหรือชองทิ้งมูลฝอย ตองทําดวยวัสดุทนไฟ และปดไดสนิทเพื่อปองกันมิให มูลฝอยปลิว
ยอนกลับและติดคางได
(๓) ตองมีการระบายอากาศเพื่อปองกันกลิ่น
(๔) ปลายลางของปลองทิ้งมูลฝอยตองมีประตูปดสนิทเพื่อปองกันกลิ่นและตองมีระดับสูงเพียงพอเพื่อให
รถเก็บขนสามารถขนไดสะดวก
(๕) ตองตั้งอยูในบริเวณที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเขาไปเก็บขนไดโดยสะดวก

หมวด ๘
แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการประปา
ไฟฟา กาซ และการปองกันอัคคีภัย
ขอ ๗๕ อาคารขนาดใหญยกเวนหองแถว ตึกแถวและบานแถว ตองจัดใหมีที่เก็บน้ําสํารอง ใชไดเพียง
พอกับจํานวนผูอยูอาศัยหรือใชสอยอาคาร
ขอ ๗๖ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีระบบจายพลังไฟฟาเพื่อการแสงสวางหรือกําลัง ซึ่ง
ตองมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามมาตราฐานของการไฟฟานครหลวง
ในระบบจายไฟฟาตองมีสวิตซประธานซึ่งติดตั้งในที่ที่จัดไวโดยเฉพาะแยกจากบริเวณที่ใชสอยเพื่อการอื่น
โดยจะจัดไวเปนหองตางหากสําหรับกรณีติดตั้งภายใน อาคาร หรือจะแยกเปนอาคารโดยเฉพาะก็ได
การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟาใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยจะรวมบริเวณที่
ติดตั้งสวิตชประธาน หมอแปลงไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟาไวในที่เดียวกันก็ได
เมื่อมีการใชกระแสไฟฟาเต็มที่ตามกําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟา แรงดันไฟฟาที่จุดจายไฟจะแตกตาง
จากแรงดันไฟฟาที่จา ยจากดานทุติยภูมิของหมอแปลงไดไมเกินรอยละ ๕
ขอ ๗๗ การติดตั้งระบบการใชกา ซรวมในอาคาร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ ๗๘ อาคารตอไปนี้จะตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามที่กําหนด
(๑) หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด
(๒) อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถาน
ศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคารจอด
รถ สถานีขนสงมวลชน ที่จอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานที่ทาํ การของขาราชการ ศาสนสถาน
โรงงาน และอาคารพาณิชย เปนตน
(๓) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต ๔ หนวยขึ้นไป และหอพัก
(๔) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีความสูงตั้งแต ๓ ชั้นขึ้นไป
ขอ ๗๙ อาคารตามขอ ๗๘ ตองมีเครื่องดับเพลิง ดังตอไปนี้
(๑) หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ที่มีความสูงไมเกิน ๒ ชั้น ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิง
แบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวจํานวนคูหาละ ๑ เครื่อง

๓๒
(๒) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (๑) ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิด
และขนาดที่กําหนดไวในตารางทายขอนี้ สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละชั้นไว ๑ เครื่อง
ตอพื้นที่อาคารไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน ๔๕ เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ ๑ เครื่อง
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตาม (๑) และ (๒) ตองติดตั้งใหสว นบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคาร
ไมเกิน ๑.๕๐ เมตร อยูในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชไดสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก อยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา และมีชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงตามตารางดังตอไปนี้
ชนิดหรือประเภทของอาคาร

ชนิดของเครื่องดับเพลิง

ขนาดบรรจุไมนอยกวา

(๑) หองแถว ตึกแถว บานแถว
และบานแฝด ที่มีความสูง
ไมเกิน ๒ ชั้น

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

โฟมเคมี
กาซคารบอนไดออกไซด
ผงเคมีแหง
ชนิดของเครื่องดับเพลิงอาจ
ใชประเภทอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติ
เทียบเทา

๑๐ ลิตร
๓ กิโลกรัม
๓ กิโลกรัม

(๒) อาคารอื่นนอกจาก
อาคารตาม (๑)

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

โฟมเคมี
กาซคารบอนไดออกไซด
ผงเคมีแหง
ชนิดของเครื่องดับเพลิงอาจ
ใชประเภทอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติ
เทียบเทา

๑๐ ลิตร
๔ กิโลกรัม
๔ กิโลกรัม

ขอ ๘๐ อาคารขนาดใหญ ยกเวนหองแถว บานแถวและตึกแถว ตองจัดใหมีระบบทอยืน สายฉีดน้ํา
พรอมอุปกรณหัวรับน้ําดับเพลิงชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒ ๑/๒ นิ้ว) เพื่อดับ
เพลิงไดทกุ สวนของอาคาร
ขอ ๘๑ อาคารขนาดใหญตองจัดใหมีวัสดุทนไฟปดกั้นชองทอตางๆ ระหวางชั้นทุกชั้นของอาคาร
ขอ ๘๒ อาคารที่สูงตั้งแต ๖ ชั้นขึ้นไปและมีพื้นที่อาคารเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตรหรืออาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษตองมีผนังหรือประตูปดกั้นมิใหเปลวไฟหรือควันเขาไปในบริเวณบันไดหลักของอาคารที่ตอ
เนื่องตั้งแต ๒ ชัน้ ขึ้นไป โดยผนังและประตูดังกลาวตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวา ๑ ชั่วโมง

๓๓

หมวด ๙
อาคารจอดรถ ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ
สวนที่ ๑
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
ขอ ๘๓ อาคารตามประเภทดังตอไปนี้ ตองมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ คือ
(๑) โรงมหรสพ
(๒) โรงแรม
(๓) อาคารอยูอาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่หองชุดแตละหองชุดตั้งแต ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๔) ภัตตาคาร ที่มีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารรวมกันตั้งแต ๑๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) อาคารสรรพสินคา ที่มีพื้นที่หองขายสินคาตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) สํานักงานที่มีพื้นที่หองทํางานรวมตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) ตลาด ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมในแตละหลังตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๘) โรงงาน ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมในแตละหลังตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๙) คลังสินคา ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมในแตละหลังหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป
(๑๐) อาคารเก็บของ
(๑๑) ตึกแถว
(๑๒) สถานพยาบาล ที่มีพื้นที่ใชสอยในแตละหลังตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๓) สถานศึกษา ที่มีพื้นที่ใชสอยในแตละหลังตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๕) อาคารแสดงสินคา ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมในแตละหลังตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
(๑๖) อาคารขนาดใหญยกเวนถังเก็บของเหลว สารเคมี หรือวัสดุอื่นๆ ที่คลายกัน ไซโล อางเก็บน้ํา
(๑๗) หองโถงของโรงแรมตาม (๒) ภัตตาคารตาม (๔) อาคารขนาดใหญตาม (๑๖)
(๑๘) อาคารพาณิชย ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมทั้งหลังหรือพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชสอยเพื่อการ
พาณิชยตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เวนแตที่ไดกําหนดไวแลวในขอนี้
การคิดพื้นที่ตาม (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๕) (๑๗) และ (๑๘) ใหคิดพื้นที่
รวมทุ กหองที่ใช สอยประเภทเดียวกันภายในอาคารโดยไม รวมพื้ น ที่ห องน้ํา สวม ลิฟ ต ห องนิรภัย หองเก็ บ
เอกสารที่ไมมีคนเขาใชสอย
ขอ ๘๔ อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารหลังเดียว หรือหลายหลังที่เปนอาคารประเภทที่ตองมีที่
จอดรถ ที่ ก ลับ รถ และทางเข าออกของรถตามข อ ๘๓ ต อ งจั ด ให มี ที่ จอดรถตามจํ านวนที่ กํ าหนดของแต ล ะ
ประเภทของอาคารที่ใชเพื่อการนั้นๆ ดังตอไปนี้

๓๔
(๑) โรงมหรสพ ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอจํานวนที่นั่งสําหรับคนดู ๑๐ ที่
(๒) โรงแรมที่มีหองพักไมเกิน ๑๐๐ หอง ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา ๑๐ คัน สําหรับหองพัก ๓๐ หอง
แรก สวนที่เกิน ๓๐ หองใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอจํานวนหองพัก ๕ หอง
โรงแรมที่มีหองพักเกิน ๑๐๐ หองใหมีที่จอดรถตามอัตราที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งสําหรับหองพัก
๑๐๐ หองแรก สวนที่เกิน ๑๐๐ หองใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอจํานวนหองพัก ๑๐ หอง
(๓) อาคารอยูอาศัยรวมหรืออาคารชุด ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอ ๑ หองชุด
(๔) ภัตตาคาร ใหมีที่จอดรถ ๑๐ คันสําหรับพื้นที่ตั้งโตะ ๑๕๐ ตารางเมตรแรก สวนที่เกินใหมีที่จอด
รถ ๑ คันตอพื้นที่ ๒๐ ตารางเมตร
(๕) อาคารสรรพสินคา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร
(๖) สํานักงาน ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร
(๗) ตลาด ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร
(๘) โรงงาน ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร
(๙) คลังสินคา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร
(๑๐) อาคารเก็บของใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร
(๑๑) ตึกแถว ใหมีที่จอดรถอยางนอย ๑ คันตอหนึ่งคูหา ถาหนึ่งคูหามีพื้นที่เกินกวา ๒๔๐ ตารางเมตร
ตองจัดใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร
(๑๒) สถานพยาบาล ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร
(๑๓) สถานศึกษา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร
(๑๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร
(๑๕) อาคารแสดงสินคา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร
(๑๖) อาคารขนาดใหญ ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร หรือใหมีที่จอดรถตาม
จํานวนที่กําหนดของแตละประเภทของอาคารที่ใชเปนที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญนั้นรวมกัน ทั้งนี้ ใหถือ
ที่จอดรถจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑบังคับ ยกเวน โรงงาน
คลังสินคา
(๑๗) หองโถง ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๑๐ ตารางเมตร
(๑๘) อาคารพาณิชย ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพื้นที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร
ขอ ๘๕ การคํานวณที่จอดรถตามที่กําหนดไวในขอ ๘๔ ใหคํานวณตามประเภทการใชสอยรวมกัน
หรือประเภทอาคารโดยใหใชจํานวนที่จอดรถรวมที่มากกวาเปนเกณฑ หากมีเศษของจํานวนที่จอดรถในแตละ
ประเภทการใชสอย ใหคิดเปนที่จอดรถ ๑ คันของแตละประเภท
ขอ ๘๖ ที่จอดรถหนึ่งคันตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผาและตองมีลักษณะดังนี้
(๑) ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาว
ไมนอยกวา ๕ เมตร
(๒) ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา ๓๐ องศา ใหมีความ
กวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖ เมตร
(๓) ในกรณีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต ๓๐ องศาขึ้นไป ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐
เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
ที่จอดรถตองทําเครื่องหมายแสดงลักษณะและขอบเขตที่จอดรถแตละคันไวใหปรากฎบนที่จอดรถนั้น และ
ตองมีทางเดินรถเชื่อมตอโดยตรงกับทางเขาออกของรถและที่กลับรถ

๓๕
ขอ ๘๗ ที่จอดรถถาอยูนอกบริเวณของอาคารและอยูบนโฉนดตางแปลงที่ไมตอเนื่องกันตองมีทางเดิน
จากทางเขาออกบริเวณหรืออาคารที่จอดรถไปสูทางเขาออกอาคารนั้น วัดระยะตามแนวราบไมเกิน ๒๐๐ เมตร
ขอ ๘๘ ทางเขาออกของรถ ตองมีความกวางไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการเดินรถทางเดียวตอง
กวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร
ทางวิ่งของรถ ในกรณีจอดรถทํามุมตางๆ กับทางวิ่งของรถ จะตองกวางไมนอยกวาเกณฑ ดังนี้
(๑) กรณีจอดรถทํามุมกับทางวิ่งนอยกวา ๓๐ องศา ทางวิ่งของรถตองกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร
(๒) กรณีจอดรถทํามุมตั้งแต ๓๐ องศาขึ้นไปแตไมเกิน ๖๐ องศา ทางวิ่งของรถตองกวางไมนอยกวา
๕.๕๐ เมตร
(๓) กรณีจอดรถทํามุมเกิน ๖๐ องศา ทางวิ่งของรถตองกวางไมนอยกวา ๖ เมตร
ขอ ๘๙ แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถ ตองไมอยูในที่ที่เปนทางรวมทางแยกและจะตองอยูหาง
จากจุดเริ่มตนโคงหรือหักมุมของขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไมนอยกวา ๒๐ เมตร
ขอ ๙๐ ทางเขาออกของรถจากที่จอดรถหรืออาคารจอดรถ ซึ่งมีที่จอดรถตั้งแต ๑๕ คันขึ้นไป ตอง
เชื่อมตอกับทางสาธารณะที่มีความกวางไมนอยกวา ๖ เมตร และยาวตอเนื่องไปสูทางสาธารณะที่กวางกวา
ขอ ๙๑ แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถ ตองไมอยูบนเชิงลาดสะพานและตองอยูหางจากจุดสุด
เชิงลาดสะพานมีระยะไมนอยกวา ๕๐ เมตร ทั้งนี้ไมใชบังคับในกรณี
(๑) สะพานและเชิงลาดสะพานมีความลาดชันนอยกวา ๒ ใน ๑๐๐
(๒) สะพานที่มีทางขนานขางสะพาน และทางขนานดังกลาวสามารถไปกลับรถใตสะพานหรือไปสูทาง
อื่นๆ ไดโดยรถจากทางเขาออกของรถไมตองขึ้นสูสะพาน
(๓) สะพานที่กอสรางขึ้นเพื่อใชเปนทางเขาออกสูที่ดินเอกชน

สวนที่ ๒
อาคารจอดรถ
ขอ ๙๒ อาคารจอดรถที่อยูในบังคับตามขอบัญญัตินี้ เปนอาคารจอดรถที่มีที่จอดรถจํานวนตั้งแตสิบคัน
ขึ้นไป หรือมีพื้นที่จอดรถ ทางวิ่ง และที่กลับรถในอาคารรวมกันตั้งแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
ขอ ๙๓ โครงสรางหลักของอาคารจอดรถ ตองทําดวยวัตถุทนไฟทั้งหมด
ขอ ๙๔ อาคารจอดรถที่อยูต่ํากวาระดับพื้นดิน ตองจัดใหมีระบบระบายอากาศซึ่งสามารถเปลี่ยนอากาศ
ภายในชั้นนั้นๆ ไดหมดในเวลา ๑๕ นาที
ขอ ๙๕ อาคารจอดรถเหนือระดับพื้นดิน ที่มีบุคคลเขาไปใชสอย ตองมีการระบายอากาศอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังนี้
(๑) ถาใชสวนเปดโลงเปนที่ระบายอากาศ สวนเปดโลงดังกลาวตองมีพื้นที่ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของ
พื้นที่อาคารจอดรถชั้นนั้น และตองมีที่วางหางที่ดินขางเคียงหรืออาคารอื่น ไมวาจะเปนอาคารของเจาของเดียวกัน
หรือไม ไมนอยกวา ๓ เมตร
(๒) ถาใช เครื่อ งระบายอากาศเพื่ อระบายอากาศ ต องจัด ใหมี เครื่องระบายอากาศซึ่งสามารถเปลี่ย น
อากาศภายในชั้นนั้นๆ ใหหมดในเวลา ๑๕ นาที
สวนเปดโลง ตองมีราวกันตกที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะใหความปลอดภัยแก รถยนตและ
บุคคลได

๓๖
ขอ ๙๖ ผนังของอาคารจอดรถที่อยูหางเขตที่ดินของผูอื่น หรืออาคารอื่นนอยกวา ๓ เมตร ตองเปน
ผนังกันไฟ และหามทําชองเปดใดๆ ในผนังนั้น
ขอ ๙๗ ในกรณีที่อาคารจอดรถอยูริมทางสาธารณะกวางตั้งแต ๓ เมตรขึ้นไป หากอาคารจอดรถนั้นมี
ระยะรนจากทางสาธารณะตามขอบัญญัตินี้หรือตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแลว
ใหถือวาทางสาธารณะและหรือระยะรนดังกลาวเปนที่วางตามขอ ๙๕ (๑) และผนังดานริมทางสาธารณะนั้นใหได
รับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ ๙๖ ดวย
ขอ ๙๘ อาคารจอดรถที่มีการใชสอยประเภทอื่นรวมอยูดวย สวนกั้นแยกประเภทการใชอาคารตองเปน
ผนังกันไฟ ใหมีชองเปดเฉพาะประตูทําดวยวัสดุทนไฟมีอัตราทนไฟไมนอยกวาผนังกันไฟมีอุปกรณทําใหบาน
ประตูปดสนิทเพื่อปองกันควันและเปลวไฟ
ขอ ๙๙ ทางลาดขึ้นลงสําหรับรถระหวางชั้น ลาดชันไดไมเกินรอยละ ๑๕
ทางลาดชวงหนึ่งๆ ตองสูงไมเกิน ๕ เมตร ทางลาดที่สูงเกิน ๕ เมตร ใหทําที่พักมีขนาดยาวไมนอย
กวา ๖ เมตร
ทางลาดแบบโคงหรือทางเวียนตองมีรัศมีความโคงของขอบดานในไมนอยกวา ๖ เมตรและพื้นทางลาดจะ
ชันไดไมเกินรอยละ ๑๒
ทางลาดขึ้นหรือลงอาคารจอดรถที่ระดับพื้นดิน ตองอยูหางปากทางเขาและทางออกของอาคาร ปากทาง
เขาของรถหรือปากทางออกของรถไมนอยกวา ๖ เมตร
ใหมีบันไดระหวางชั้นจอดรถกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร อยางนอยหนึ่งบันไดสําหรับพื้นที่ในชั้น
จอดรถชั้นนั้นๆ ทุก ๒,๐๐๐ ตารางเมตร เศษของพื้นที่ถาเกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตรใหมีบันไดดังกลาวเพิ่ม
ขึ้นอีกหนึ่งบันได หากตองมีเกินหนึ่งบันได แตละบันไดตองหางกันไมนอยกวา ๓๐ เมตร
ขอ ๑๐๐ พื้นที่ที่ใชจอดรถจะลาดชันไดไมเกินรอยละ ๕
ขอ ๑๐๑ ใหมีระบบระบายน้ําจากชั้นจอดรถทุกชั้น และใหเชื่อมตอกับระบบระบายน้ําที่ระดับพื้นดินหรือ
ต่ํากวา
ขอ ๑๐๒ ใหมีทอดันน้ําดับเพลิงตามมาตรฐานที่หนวยงานดับเพลิงกําหนด โดยมีหัวจายน้ําจํานวน ๑
หัว ตอพื้นที่จอดรถทุกๆ ๑๐๐ คัน และหัวจายน้ําหางกันไมเกิน ๖๔ เมตร และใหมีไวทุกชั้นที่จอดรถยนตอยาง
นอยชั้นละ ๑ หัว เพื่อดับเพลิงไดทุกสวนของอาคาร
ขอ ๑๐๓ อาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกล จะตองมีระยะทางเดินรถจากปาก
ทางเขาออกของรถ หรือปากทางเขาของรถ ถึงอาคารจอดรถไมนอยกวา ๒๐ เมตร ยกเวนกรณีอาคารจอดรถไม
เกิน ๒๐ คัน ระยะทางดังกลาวจะตองไมนอยกวา ๖ เมตร
ในกรณีอาคารจอดรถเกิน ๒๐๐ คันขึ้นไป ระยะทางดังกลาวตองไมนอยกวา ๖๐ เมตร หรือพื้นที่จอด
รถไดไมนอยกวา ๑๐ คัน
ขอ ๑๐๔ การคิดความสูงของอาคารจอดรถ ซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกลใหคิดความ
สูงของอาคารจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารจอดรถ
กรณีอาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกลเชื่อมตอกับอาคารอื่นใหคิดความสูงของ
อาคารจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารจอดรถ
ขอ ๑๐๕ การคิดคํานวณพื้นที่อาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกลใหคิดพื้นที่ใช
จอดรถได ๑ คัน โดยคิดทุกคันรวมกัน และรวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่บุคคลอาจใชสอยได

๓๗
ขอ ๑๐๖ อาคารจอดรถจะใชลิฟตยกรถในการนํารถขึ้นหรือลงสูชั้นตางๆ ของอาคารโดยมีหรือไมมีทาง
ลาดในอาคารจอดรถก็ได ในกรณีที่ไมมีทางลาด จํานวนที่จอดรถตองไมเกิน ๙๐ คัน ในกรณีที่ตองใชลิฟตยกรถ
แทนทางลาดเพื่อนํารถไปสูชั้นใดชั้นหนึ่งจะตองจัดใหมีลิฟตยกรถ ๑ เครื่องภายในอาคารตอที่จอดรถ ๓๐ คัน
จํานวนที่มากเกินนั้น ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง ตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปใหคิดเต็ม แตทั้งนี้ตองไมนอ ยกวา ๒ เครื่อง
ตออาคารหนึ่งหลังและหามใชเปนลิฟตโดยสาร
ขอ ๑๐๗ อาคารจอดรถที่สูงเกิน ๑๐ ชั้น จากระดับพื้นดินและขึ้นลงดวยทางลาดไดทุกชั้นจะตองมี
ลิฟตยกรถอีกทางหนึ่งที่สามารถยกรถขึ้นลงไดทุกชั้น

หมวด ๑๐
กําลังวัสดุและน้ําหนักบรรทุก
ขอ ๑๐๘ อาคารและสวนตางๆ ของอาคารจะตองมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักตัวอาคารเอง
และน้ําหนักบรรทุกที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจริงรวมทั้งแรงอื่นๆ ที่กระทํากับสวนตางๆ ของอาคารไดโดยไมให
สวนใดๆ ของอาคารตองรับหนวยแรงมากกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร เวนแตมีเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได
ขอ ๑๐๙ ในการคํานวณออกแบบโครงสรางอาคาร ใหคํานึงถึงแรงลมดวย หากจําเปนตองคํานวณและ
ไมมีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได ใหใชหนวยแรงลมตามตาราง ดังตอไปนี้
ความสูงของอาคารหรือสวนของอาคาร
(๑) สวนของอาคารที่สูงไมเกิน ๑๐ เมตร
(๒) สวนของอาคารที่สูงเกิน ๑๐ เมตร แตไมเกิน
๒๐ เมตร
(๓) สวนของอาคารที่สงู เกิน ๒๐ เมตร แตไมเกิน
๔๐ เมตร
(๔) สวนของอาคารที่สงู เกิน ๔๐ เมตร แตไมเกิน
๘๐ เมตร
(๕) สวนของอาคารที่สูงเกิน ๘๐ เมตร

หนวยแรงลมอยางนอยกิโลปาสกาล
(กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร)
๐.๕ (๕๐)
๐.๘ (๘๐)
๑.๒ (๑๒๐)
๑.๖ (๑๖๐)
๒.๐ (๒๐๐)

ทัง้ นี้ ยอมใหใชคาหนวยแรงที่เกิดในสวนตางๆ ของอาคารตลอดจนความตานทานของดินใตฐานรากเกิน
คาที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ไดรอยละ ๓๓.๓๐ แตตองไมทําใหสวนตางๆ ของอาคารนั้นมีความมั่นคงนอยไป
กวาเมื่อคํานวณตามปกติโดยไมคิดแรงลม
ข อ ๑๑๐ ในการออกแบบคํานวณส ว นต างๆ ของอาคารเพื่ อ รับ น้ํ าหนั ก บรรทุ ก คงที่ แ ละ น้ํ าหนั ก
บรรทุกคงที่นั้นๆ มีลักษณะที่ทําใหเกิดแรงสั่นสะเทือนแกสวนตางๆ ของอาคารได เชน น้ําหนักบรรทุกคงที่จาก
เครื่องจักร ทางวิ่ง เครน เปนตน จะตองคํานึงถึงผลจากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกดวย โดยใหเพิ่มคาน้ํา
หนักบรรทุกคงที่ขึ้นอีกตามความเหมาะสม ในกรณี ที่ไมมีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือไดแสดงผลการ
ทดลองหรือการคํานวณ ใหเพิ่มคาน้ําหนักบรรทุกคงที่ขึ้นอีกตามตาราง ดังตอไปนี้

๓๘
ประเภทของสวนตางๆ ของอาคาร
และน้ําหนักบรรทุกคงที่ตางๆ

เพิ่มคาน้ําหนักบรรทุกคงที่ขึ้นอีก (รอยละ)

โครงสรางที่ประกอบดวยเสาและคานยึดโยงกันเปนโครง
สรา งอาคารเพื่ อ รับ น้ํ าหนั ก ลิ ฟ ต หรื อน้ํ าหนั ก รอกยก
ของ

๑๐๐

ฐานราก ทางเทา และตอมอรับลิฟต และอุปกรณเกี่ยว
กับรอกยกของ

๔๐

เครื่องจักรขนาดเบา ทอตางๆ หรือมอเตอร

ไมนอยกวา ๒๐

เครื่องจักรขนาดเบาชนิดลูกสูบชัก เครื่องไฟฟา

ไมนอยกวา ๒๐

ขอ ๑๑๑ โครงสรางหลักของอาคาร ดังตอไปนี้
(๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือสํานัก
งานหรือที่ทําการที่มีความสูงตั้งแต ๓ ชั้นขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน
๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใช
เปนหอประชุม
ใหกอสรางดวยวัสดุทนไฟที่มีลักษณะและคุณสมบัติดังตอไปนี้
ชนิดของการกอสรางและโครงสรางหลัก
๑. คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๑ เสาสี่เหลี่ยมที่มีดานแคบขนาด ๓๐๐
มิลลิเมตรขึ้นไป

ความหนาน อ ยสุ ด ของคอนกรีต ที่ หุ ม เหล็ ก เสริม หรื อ
คอนกรีตหุมเหล็ก (มิลลิเมตร)

๔๐

๓๙
ชนิดของการกอสรางและโครงสรางหลัก
๑.๒ เสากลมหรือเสาตั้งแตหาเหลี่ยม

ความหนาน อ ยสุ ด ของคอนกรีต ที่ หุ ม เหล็ ก เสริม หรื อ
คอนกรีตหุมเหล็ก (มิลลิเมตร)
๔๐

ขึ้นไปที่มีรูปทรงใกลเคียงเสากลมซึ่งมี
เสนผาศูนยกลางตั้งแต ๓๐๐
มิลลิเมตรขึ้นไป
๑.๓ คานและโครงขอหมุนคอนกรีตขนาด

๔๐

กวางตั้งแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
๑.๔ พื้นหนาไมนอยกวา ๑๑๕ มิลลิเมตร

๒๐

๒. คอนกรีตอัดแรง
๒.๑ คานชนิดดึงลวดกอน

๗๕

๒.๒ คานชนิดดึงลวดภายหลัง
(๑) กวาง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดย

๑๑๕

ปลายไมเหนี่ยวรั้ง
(UNRESTRAINED)
(๒) กวางตั้งแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้น

๖๕

ไป โดยปลายไมเหนี่ยวรั้ง
(UNRESTRAINED)
(๓) กวาง ๒๐๐ มิลลิเมตร

๕๐

โดยปลายเหนี่ยวรั้ง
(RESTRAINED)
(๔) กวางตั้งแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้น
ไป โดยปลายเหนี่ยวรั้ง
(RESTRAINED)

๔๕

๔๐
ชนิดของการกอสรางและโครงสรางหลัก
๒.๓ พื้นชนิดดึงลวดกอนที่มีความหนาตั้งแต
๑๑๕ มิลลิเมตรขึ้นไป
๒.๔ พื้นชนิดดึงลวดภายหลังที่มีความหนา
ตัง้ แต ๑๑๕ มิลลิเมตรขึ้นไป
(๑) ขอบไมเหนี่ยวรั้ง
(UNRESTRAINED)
(๒) ขอบเหนี่ยวรั้ง
(RESTRAINED)
๓. เหล็กโครงสรางรูปพรรณ
๓.๑ เสาเหล็กขนาด ๑๕๐ X ๑๕๐
มิลลิเมตร
๓.๒ เสาเหล็กขนาด ๒๐๐ X ๒๐๐
มิลลิเมตร
๓.๓ เสาเหล็กขนาดตั้งแต ๓๐๐ X ๓๐๐
มิลลิเมตรขึ้นไป
๓.๔ คานเหล็ก

ความหนาน อ ยสุ ด ของคอนกรีต ที่ หุ ม เหล็ ก เสริม หรื อ
คอนกรีตหุมเหล็ก (มิลลิเมตร)
๔๐

๔๐
๒๐

๕๐
๔๐
๒๕
๕๐

ในกรณีโครงสรางหลักมีขนาดระหวางที่กําหนดในตาราง ใหคํานวณหาความหนานอยสุดของคอนกรีตที่หุมเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กโดยวิธีเทียบอัตราสวน
ในกรณีโครงสรางหลักกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงที่มีขนาดหรือมีความหนาของ
คอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กนอยกวาที่กําหนดไวในตารางขางตน จะตองใชวัสดุอื่นหุมเพิ่มเติม
หรือตองปองกันโดยวิธีอื่นเพื่อชวยทําใหเสาหรือคานมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง และตงหรือพื้น
ตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง โดยจะตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได
ประกอบการขออนุญาต
ในกรณีโครงสรางหลักที่เปนเสาหรือคานที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใชคอนกรีตหุมตอง
ปองกันโดยวิธีอื่นเพื่อใหมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา ๓ ชั่วโมงและตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต ยกเวนโครงหลังคาที่เปนโครงสรางหลักที่สูงจากพื้นชั้นนั้นเกินกวา ๘
เมตร
วิธีการทดสอบอัตราการทนไฟตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไปตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี ๑๑๙
(ASTM E ๑๑๙)
ขอ ๑๑๒ อาคารสูงที่กอสรางโดยมีผนังอาคารทําดวยกระจกโครงสรางที่ยึดกระจกกับตัวอาคารรวมทั้ง
กระจกที่ใช จะตองออกแบบใหมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงลมตามขอ ๑๐๙ ได และจะตองใชกระจก
ประเภทที่เมื่อเกิดการแตกแลวไมหลุดออกจากกันและไมกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลได

๔๑

หมวด ๑๑
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนและเคลื่อนยายอาคาร
ขอ ๑๑๓ ในการกอสรางอาคาร ผูไดรับอนุญาตหรือผูดาํ เนินการตองจัดใหมีรั้วชั่วคราวทึบสูงไมนอยกวา
๒ เมตร ปดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดตอกับที่สาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของหรือ ผูครอบครอง เวนแตจะมีรั้ว
ทึบหรือกําแพงเดิมสูงไมนอยกวา ๒ เมตร
ในระหวางการกอสรางอาคารที่มีความสูงเหนือระดับดินเกิน ๑๐ เมตร ดานที่มีระยะราบวัดจากแนว
อาคารดานนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารผู
ดําเนินการตองจัดใหมีการกําจัดฝุนทําความสะอาดพื้นที่ทกุ ชั้น หรือจัดใหมีการปองกันฝุนละออง และตองจัดใหมี
สิ่งปองกันวัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน มีความสูงไมนอยกวาความ
สูงของอาคารที่ไดรับอนุญาตและตองรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลาการกอสราง และตองจัดใหมีวิธีการสําหรับทิ้ง
ของและปองกันฝุนละอองอันเกิดจากการกอสราง ทั้งนี้ ผูไดรับอนุญาตหรือผูดาํ เนินการตองจัดสิ่งปองกันฝุนละออง
สิง่ ปองกันวัสดุรวงหลน และวิธีการสําหรับทิ้งสิ่งของดังกลาว ตามหลักเกณฑที่กรุงเทพมหานครกําหนด
การทิ้งของ นั่งรานรวมทั้งผาใบหรือวัสดุปองกันวัสดุรวงหลน จะล้ําที่ดินขางเคียงหรือตางเจาของไมได
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดนิ ขางเคียง
การกอสราง หามกระทําใหเกิดเสียงดังเกินกวา ๗๕ เดซิเบล (เอ) ทีร่ ะยะหาง ๓๐ เมตรจากอาคารที่
กอสราง
หามกอสรางหรือกระทําการใดๆ ในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางซึ่งกอใหเกิดเสียงและแสงรบกวนผู
อยูอาศัยขางเคียงระหวาง ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. เวนแตจะไดมีการปองกันและไดรับอนุญาตจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
ขอ ๑๑๔ เมื่อหยุดการใชปนจั่นหรือลิฟตสงของประจําวัน ผูดําเนินการตองจัดใหมีการปองกันมิใหปนจั่น
หรือลิฟตสงของนั้นเลื่อน ลม หรือหมุน อันอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน และใน
ขณะที่ใชหรือหยุดการใชปนจั่นยกของหามมิใหของหรือวัสดุที่กําลังยกอยูล้ําเขตที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของ
หรือผูครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานผูมีอาํ นาจหนาที่ดแู ลรักษาที่สาธารณะนั้น หรือ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดนิ นั้น แลวแตกรณี
ในกรณีที่ไมอาจไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาว ผูดําเนินการ
ตองขออนุญาตตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแสดงระบบหรือวิธีการ
จัดการเพื่อการปองกันมิใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินรวมทั้งผู
อาศัยอยูใกลเคียง ในการพิจารณาอนุญาตดังกลาว ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจกําหนดวิธีการหรือเงื่อนไข
อื่นใดที่จาํ เปนใหผูดาํ เนินการปฏิบัติ ก็ได
ขอ ๑๑๕ ใหนําขอ ๑๑๓ และขอ ๑๑๔ มาใชบังคับแกการดัดแปลง การรื้อถอนและการเคลื่อนยาย
อาคาร โดยอนุโลม

๔๒

บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๑๖ การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่ไดยื่นคําขอไวกอนขอบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับ
การยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๑๗ อาคารที่ไดรับอนุญาตกอสรางกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช หากมีการขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร จะไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร
(๒) กรณีที่เปนอาคารขนาดใหญขึ้นไป ตองไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละ ๒ ของ
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวครั้งแรก กรณีไมใชอาคารขนาดใหญตองไมเปนการเพิ่มพื้นที่รวมกันทุกชั้นเกินรอยละ ๕
ของพื้นที่ทไี่ ดรับอนุญาตไวครั้งแรก
(๓) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(๔) ไมเปนการขัดตอขอบัญญัติที่ใชบังคับอยูในขณะที่ไดรับอนุญาตครั้งแรก
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
สมัคร สุนทรเวช
(นายสมัคร สุนทรเวช)
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔
หมายเหตุ -: เหตุผลในการประกาศใชขอ บัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร ควบคุมการกอ
สรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบังคับใชมาเปนเวลากวา ๒๐ ป สมควรแกไขปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให
เหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หลายฉบับ ซึ่งกฎกระทรวงตางๆ
ดังกลาวมีรายละเอียดบางประการไมครอบคลุมกับสภาพขอเท็จจริงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมควรเพิ่มเติมราย
ละเอียดบทบัญญัติบางประการเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพบานเมืองของกรุงเทพมหานคร และโดยที่มาตรา ๙ และ
มาตรา ๑๐ (๑) แหงพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา
๕๐ ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญั ติแหงกฎหมาย
ประกอบกับมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติให
ตราเปนขอบัญญัติ จึงจําเปนตองตราขอบัญญัตินี้

