
 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว 
เร่ือง  ควบคุมอาคาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีขอบัญญัติควบคุมอาคาร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐ (๑)  แหงพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พุทธศักราช  ๒๕๒๒  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.   ๒๕๓๕  (ฉบับที่ ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  ประกอบกับมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   
ถึงฉบับที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  จึงตราขอบัญญัตินี้ไว  โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  และโดยอนุมัติของนายอําเภอสันปาตอง  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ใหเรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  เร่ือง  
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบัง คับในเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พุทธศักราช  ๒๕๒๒  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  
อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลทาวังพราว 

หมวด  ๑ 
ลักษณะอาคารตาง ๆ 

 

 

ขอ ๕ อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  ครัวไฟตองอยูนอก

อาคารเปนสัดสวนตางหาก ถารวมครัวไฟไวในอาคารดวยก็ได  แตตองราดพื้น  บุผนังฝา  เพดาน  ครัวไฟ   

ดวยวัตถุถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ 
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ขอ ๖ อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  หรือกอดวยอิฐ

ไมเสริมเหล็กใหปลูกสรางไดไมเกินสองชั้น 

ขอ ๗ อาคารสองชั้นที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  พื้นชั้นลาง

ของอาคารนั้นจะสูงจากระดับทางสาธารณะดานหนาอาคารเกินกวา  ๑.๐๐  เมตร  ไมได 

ขอ ๘ โรงมหรสพ  หอประชุม  หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสองชั้น  ใหทําดวยวัตถุถาวร

และวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ 

โรงมหรสพหรือหอประชุมที่ปลูกสรางเกินหนึ่งชั้น  หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสามชั้น

นอกจากมีบันไดตามปกติแลว  ตองมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอยางนอยอีกหนึ่งทาง  ตามลักษณะแบบ 

ของอาคารที่กําหนดให 

ขอ ๙ หองแถวและตึกแถว  ตองมีความกวางจากเสนกึ่งกลางของผนังดานหนึ่ง  ไปยังเสน

ก่ึงกลางของผนังอีกดานหนึ่งไมนอยกวา  ๔  เมตร  ความลึกของหองตองไมนอยกวา  ๔  เมตร  และตอง

มีประตูหรือทางใหคนเขาออกไดทั้งดานหนาและดานหลัง  ในกรณีที่เปนตึกแถวผนังตองทําดวยวัตถุ

ถาวรและวัตถุทนไฟ ถากอดวยอิฐหรือคอนกรีตไมเสริมเหล็กหรือวัตถุทนไฟอยางอื่น  ผนังนี้ตองหนา

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

หองแถวและตึกซ่ึงปลูกสรางติดตอกันเปนแนวยาว   ใหมีผนังกันไฟหนาไมนอยกวา   

๒๐  เซนติเมตร  ต้ังแตระดับพื้นดินข้ึนไปสูงถึงใตทองหลังคาโดยไมมีชองวาง  ทุกระยะไมเกินหาหอง   

หองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถวจะสรางตอเนื่องกันไดไมเกินสิบคูหา  และมีความยาวของอาคารแถว

หนึ่ง ๆ  รวมกันไมเกิน  ๔๐.๐๐  เมตร  โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสา

สุดทายไมวาจะเปนเจาของเดียวกันและใชโครงสรางเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม 

ตึกแถวที่สูงสามชั้นตองมีพื้นชั้นสองหรือชั้นสามสรางดวยวัตถุทนไฟชั้นใดชั้นหนึ่งเปนอยางนอย

ถาสูงเกินสามชั้นตองสรางพื้นดวยวัตถุทนไฟทุกชั้น 

ขอ ๑๐ อาคารทุกชนิดจะปลูกสรางบนที่ดินซ่ึงถมดวยขยะมูลฝอยมิได  เวนแตขยะมูลฝอยนั้น

จะไดกลายสภาพเปนดินแลว  หรือไดทับดวยดินกระทุงแนนไมตํ่ากวา  ๓๐  เซนติเมตร  และมีลักษณะ

ไมเปนอันตรายแกอนามัยและมั่นคงแข็งแรง 
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ขอ ๑๑ ร้ัวหรือกําแพงกั้นเขตใหทําไดสูงเหนือระดับถนนสาธารณะไมเกิน  ๓.๐๐  เมตร  

และตองใหคงสภาพไดด่ิงอยูเสมอไป  ประตูร้ัวหรือกําแพงซึ่งเปนทางรถเขา  ออก  ถามีคานบนใหวาง

คานนั้นสูงจากระดับถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร 

ขอ ๑๒ ปายโฆษณา  การกอสรางและติดต้ังปายใหเปนไปตามนี้ 

  -  ปายหรือส่ิงกอสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่อาคารตองไมบังชองระบายอากาศ  

หนาตาง  ประตู  หรือทางหนีไฟ 

  -  ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารตอง

ไมลํ้าออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร  และสวนบนสุดของปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือ

ต้ังปายตองสูงไมเกิน  ๖.๐๐  เมตร  จากสวนสูงสุดของหลงัคาหรือดาดฟาของอาคารที่ติดต้ังปายนั้น 

  -  ปายที่ ย่ืนจากผนังอาคารใหย่ืนไดไมเกินแนวกันสาดและใหสูงไดไมเกิน   

๖๐  เซนติเมตร  หรือมีพื้นที่ปายไมเกิน  ๒  ตารางเมตร 

  -  ปายที่ติดต้ังเหนือกันสาดและไมไดย่ืนจากผนังอาคาร  ใหติดต้ังไดโดยมีความสูง

ของปายไมเกิน  ๖๐  เซนติเมตร  วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น  หรือมีพื้นที่ปายไมเกิน  ๒  ตารางเมตร 

  -  ปายที่ติดต้ังใตกันสาดใหติดต้ังแนบผนังอาคารและตองสูงจากพื้นทางเทานั้น 

ไมนอยกวา   ๒.๕๐   เมตร 

  -  ปายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพใหติดต้ังขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ  แตจะ

ย่ืนหางจากผนังไดไมเกิน  ๕๐  เซนติเมตร  หรือหากติดต้ังปายบนกันสาดจะตองไมย่ืนล้ําแนวปลาย 

กันสาดนั้นและมีความสูงของปายทั้งสองกรณีตองไมเกินความสูงของอาคาร 

  -  ปายที่ติดต้ังอยูบนพื้นดินโดยตรง  ตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดต้ัง

ปายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยูใกลปายนั้นที่สุด  และมีความยาวของปายไมเกิน  ๓๒.๐๐  เมตร 

ขอ ๑๓ สะพานสวนบุคคลสําหรับรถยนต  ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา  ๓.๕๐  เมตร  

และมีสวนลาดชันไมเกิน  ๑๐  ใน  ๑๐๐ 

  -  สะพานที่ใชเปนทางสาธารณะสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา  

๖  เมตร  มีสวนลาดชัน  ไมเกิน  ๘  ใน  ๑๐๐  มีทางเทาสองขาง ๆ  ละไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร  เวนแต

สะพานที่สรางสําหรับรถยนตโดยเฉพาะ  จะไมมีทางเทาก็ได และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาว

ตลอดตัวสะพานสองขางดวย 
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ขอ ๑๔ การปลูกสรางโดยตอเติมหรือดัดแปลงอาคารดังตอไปนี้  จะตองไดรับอนุญาตกอน
คือ 

(๑) เพิ่มชั้นหรือขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกันเกิน  ๕.๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
(๒) เปลี่ยนหลังคาหรือขยายหลังคาใหปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกวาเดิม  อันเปนการเพิ่มน้ําหนัก

แกหลังคาเดิมเกินรอยละสิบ 
(๓) เพิ่มหรือลดจํานวนเสาหรือคาน 
(๔) เปลี่ยนเสา  คาน   บันได  ผนัง  หรือเพิ่มผนังหรือสวนประกอบอื่น  อันเปนการเพิ่ม

น้ําหนักแกอาคารเดิมเกินรอยละสิบ 
 

หมวด  ๒ 
สวนตาง ๆ  ของอาคาร 

 

 

 
ขอ ๑๕ อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพื้นที่ภายในแตละหนวยที่ใชเพื่อการอยูอาศัยไมนอยกวา  

๒๐  ตารางเมตร 
ขอ ๑๖ หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร  และ 

มีพื้นที่ไมนอยกวา  ๘  ตารางเมตร 
ขอ ๑๗ หองนอนหรือหองที่ใชเปนที่พักอาศัยในอาคาร  ใหมีชองประตูเปนเนื้อที่รวมกัน 

ไมนอยกวารอยละสองของพื้นที่ของหองนั้น  โดยไมรวมนับสวนประตูหรือหนาตางอันติดตอกับหองอื่น 
ขอ ๑๘ ชองทางเดินในอาคาร  ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร ความกวาง 
๑.   อาคารที่อยูอาศัย 
๒.  อาคารอยูอาศัยรวม  หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  สํานักงาน 
      อาคารสาธารณะ  อาคารพาณิชย  โรงงาน  อาคารพิเศษ 

๑.๐๐   เมตร 
๑.๕๐  เมตร 

ขอ ๑๙ ยอดหนาตางและประตูในอาคาร  ใหทําสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร  และ
บุคคลซ่ึงอยูในหองตองสามารถเปดประตูหนาตางและออกจากหองนั้นไดโดยสะดวก 

ขอ ๒๐ หองหรือสวนของอาคารที่ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ตองมีระยะด่ิงไมนอยกวาตามที่
กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
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ประเภทการใชอาคาร ระยะดิ่ง 
๑.   หองท่ีใชเปนท่ีพักอาศัย  บานแถว  หองพักโรงแรม  หองเรียน 
       นักเรียนอนุบาล  ครัวสําหรับอาคารอยูอาศัย  หองพักคนไขพิเศษ 
       ชองทางเดินในอาคาร 

๒.๖๐   เมตร 

๒.   หองท่ีใชเปนสํานักงาน  หองเรียน  หองอาคาร  หองโถงภัตตาคาร 
       โรงงาน 

๓.๐๐   เมตร 

๓.   หองขายสินคา  หองประชุม  หองคนไขรวม คลังสินคา  โรงครัว 
       ตลาดและอ่ืน ๆ ท่ีคลายกัน 

๓.๕๐   เมตร 

๔.   หองแถว  ตึกแถว 
       ๔.๑   ช้ันลาง 
       ๔.๒  ตั้งแตช้ันสองขึ้นไป 

 
๓.๕๐   เมตร 
๓.๐๐    เมตร 

๕.   ระเบียง ๒.๒๐   เมตร 

ความสูงสุทธิ  ของอาคารสวนที่ใชจอดรถยนต  หมายถึง  ความสูงจากพื้นถึงใตคานหรือทอ
หรือส่ิงคลายคลึงกันตองไมนอยกวา  ๒.๑๐  เมตร 

หองในอาคารซึ่งมีระยะด่ิงระหวางพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้ังแต  ๕.๐๐  เมตรขึ้นไป  จะทําพื้น 

ชั้นลอยในหองนั้นก็ได  โดยพื้นชั้นลอยดังกลาวนั้นตองมีเนื้อที่ไมเกินรอยละส่ีสิบของเนื้อที่หอง   

ระยะด่ิงระหวางพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตองไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร  และระยะด่ิงระหวางพื้น

หองถึงพื้นชั้นลอยตองไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร 

ขอ ๒๑ พื้นชั้นลางของอาคารที่พักอาศัยตองมีระดับอยูเหนือพื้นดินปลูกสรางไมตํ่ากวา  

๗๕   เซนติเมตร  แตถาเปนพื้นซีเมนต  อิฐ  หิน หรือวัตถุแข็งอยางอื่นที่สรางติดพื้นดิน  ตองมีระดับอยู

เหนือพื้นดินปลูกสรางอาคารไมตํ่ากวา  ๑๐  เซนติเมตร  และถาเปนอาคารต้ังอยูริมทางสาธารณะ   

ความสูงจะตองวัดจากระดับทางสาธารณะนั้น 

ในกรณีที่มีการถมดินเพื่อปลูกสรางอาคารใหถมดินไดไมเกินความสูง  ๖๐  เซนติเมตร   

จากระดับทางสาธารณะดานหนา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลเปน 

กรณีพิเศษ  ทั้งนี้  ผูขออนุญาตจะตองทําการฝงทอลอดดานหนาใหการระบายน้ําเปนไปไดโดยสะดวก  

ตลอดจนตองหาทางปองกันมิใหเกิดความเดือดรอยแกที่ดินขางเคียงอีกดวย 
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ขอ ๒๒ หามมิใหมีประตู  หนาตาง  หรือชองลมจากครัวไฟเปดเขาสูหองสวมหรือ

หองนอนของอาคารไดโดยตรง 

ขอ ๒๓ เตาไฟสําหรับโรงงานหรือการพาณิชย  ตองมีผนังเตากอดวยอิฐดินเผาหรืออิฐ 

ทนไฟกําบังความรอนมิใหเกิดอันตรายไฟไหมสวนอาคารที่ตอเนื่องกับเตา  และตองต้ังอยูในอาคาร 

ที่ประกอบดวยวัตถุทนไฟ  ทั้งนี้  เตาตองต้ังหางจากผนังอาคาร  หรือส่ิงที่เปนเชื้อไฟรอบรัศมีไมตํ่ากวา  

๔.๐๐  เมตร  โครงหลังคาวัตถุมุงหลังคา  ปลองระบายควันไฟ  และเพดาน  สวนประกอบเพดาน   

ถามีตองเปนวัตถุทนไฟ และตองทําปลองระบายควันไฟมิใหฝาผนังหรือหลังคารับความรอนจัด   

โดยความสูงของปลองตองสูงกวาหลังคาอาคารขางเคียง ภายในระยะโดยรอบ  ๒๕.๐๐  เมตร   

ไมนอยกว า   ๑ .๐๐   เมตร   และมีความกว างของปลองโดยวัดเสนผ าศูนยกลางไมนอยกว า   

๒๐  เซนติเมตร 

ขอ ๒๔ ประตูสําหรับอาคารสาธารณะ  โรงงานหรืออาคารพาณิชย  ถามีธรณีประตู 

ตองเรียบเสมอกับพื้น 

ขอ ๒๕ บันไดของอาคารอยูอาศัยถาตองมีอยางนอยหนึ่งบันไดที่มีความกวางสุทธิไมนอยกวา  

๘๐  เซนติเมตร  ชวงหนึ่งสูงไมเกิน  ๓.๐๐  เมตร  ลูกต้ังสูงไมเกิน  ๒๐  เซนติเมตร  ลูกนอนเมื่อหักสวน

ที่ข้ันบันไดเหลื่อมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา  ๒๒  เซนติเมตร  และตองมีพื้นหนาบันได 

มีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได 

บันไดที่สูงเกิน  ๓  เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง  ๓.๐๐  เมตร  หรือนอยกวานั้น  และชาน

พักบันไดตองมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได  ระยะด่ิงจากขั้นบันไดหรือชานพัก

บันไดถึงสวนตํ่าสุดของอาคารที่อยูเหนือข้ึนไปตองสูงไมนอยกวา  ๑.๙๐  เมตร 

ขอ ๒๖ บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม  หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  สํานักงานอาคาร

สาธารณะ  อาคารพาณิชย  โรงงาน  และอาคารพิเศษ  สําหรับที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือข้ึนไป

รวมกันไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑.๒๐  เมตร  แตสําหรับบันได 

ของอาคารดังกลาวที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือข้ึนไปรวมกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  ตองมี 

ความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร  ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร  ตองมี

บันไดอยางนอย  ๒  บันได  และแตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑.๒๐  เมตร 
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บันไดของอาคารที่ใชเปนที่ชุมชนของคนจํานวนมาก  เชน  บันไดหองประชุมหรือหอง

บรรยายที่มีพื้นที่รวมกันต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือสถาน

บริการที่มีพื้นที่รวมกันต้ังแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือบันไดของแตละชั้นของอาคารนั้น 

ที่มีพื้นที่รวมกันต้ังแต ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ตองมีความกวางไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร  ตองมี

บันไดอยางนอยสองบันได  ถามีบันไดเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร 

บันไดที่ สูงเกิน  ๔   เมตร  ตองมีชานพักบันไดทุกชวง  ๔ .๐๐  เมตร หรือนอยกวานั้น   

และระยะด่ิงจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนตํ่าสุดของอาคารที่อยูเหนือข้ึนไปตองสูงไมนอยกวา   

๒.๑๐   เมตร 

ชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยกวาความกวางสุทธิ 

ของบันได  เวนแตบันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน  ๒.๐๐  เมตร  ชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดจะมี

ความยาวไมเกิน  ๒.๐๐  เมตร  ก็ได 

บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองมีลูกต้ังสูงไมเกิน  ๑๘  เซนติเมตร  ลูกนอนเมื่อหักสวน

ที่ข้ันบันไดเหลื่อมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  และตองมีราวบันไดกันตก

บันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน  ๖.๐๐  เมตร  และชวงบันไดสูงเกิน  ๑.๐๐  เมตร  ตองมีราวบันไดทั้งสองขาง

บริเวณจมูกบันไดตองมีวัสดุกันลื่น 

ขอ ๒๗ บันไดตามขอ  ๒๖  จะตองมีระยะหางไมเกิน  ๔๐.๐๐  เมตร  จากจุดที่ไกลสุด 

บนพื้นชั้นนั้น 

ขอ ๒๘ บันไดตามขอ  ๒๕  และขอ  ๒๖  ที่เปนแนวโคงเกิน  ๙๐  องศา  จะไมมีชานพัก

บันไดก็ได  แตตองมีความกวางเฉลี่ยของลูกนอนไมนอยกวา  ๒๒  เซนติเมตร  สําหรับบันไดตามขอ  ๒๕  

และไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  สําหรับบันไดตามขอ  ๒๖ 

ขอ ๒๙ บันไดซึ่งมีชวงระยะสูงกวาที่กําหนดไว  ใหทําที่พักมีขนาดกวางยาวไมนอยกวา

สวนกวางของบันไดนั้น  ถาตอนใดตองทําเลี้ยวมีบันไดเวียนสวนแคบที่สุดของลูกนอนตองกวาง 

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 
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อาคารที่มีบันไดติดตอกันต้ังแตส่ีชั้นข้ึนไป  พื้น  ประตู  หนาตาง  วงกบ  ของหองบันได  

บันไดและสิ่งกอสรางโดยรอบบันได  ตองกอสรางดวยวัตถุทนไฟ 

หนาตางหรือชองระบายอากาศ  หรือชองแสงสวางซ่ึงทําติดตอกันสูงเกิน  ๑๐.๐๐  เมตร   

ตองสรางดวยวัตถุทนไฟ 

ขอ ๓๐ ลิฟทสําหรับบุคคลใชสอย  ใหทําไดแตในอาคารที่ซ่ึงประกอบดวยวัตถุทนไฟ 

เปนสวนใหญ  และโดยเฉพาะสวนตอเนื่องกับลิฟทนั้นตองเปนวัตถุทนไฟทั้งส้ิน  สวนปลอดภัยของลิฟท

ตองมีอยูไมนอยกวาส่ีเทาของน้ําหนักที่กําหนดให 

ขอ ๓๑ วัตถุมุงหลังคาใหทําดวยวัตถุทนไฟ  เวนแตอาคารซ่ึงต้ังอยูหางอาคารอื่น  ซ่ึงมุง

ดวยวัตถุทนไฟ  หรือหางเขตที่ดินหรือทางสาธารณะเกิน  ๔๐.๐๐  เมตร  จะใชวัตถุอื่นก็ได 

ขอ ๓๒ สวนฐานรากของอาคารซึ่งอยูใตดินตอเนื่องกับทางสาธารณะจะล้ําทางสาธารณะ

เขาไปไมได 

ฐานรากของอาคารตองทําเปนลักษณะถาวรมั่นคงพอที่จะรับน้ําหนักของอาคาร  และน้ําหนัก 

ที่จะใชบรรทุกไดโดยปลอดภัย  ในกรณีที่เห็นวาการกําหนดฐานรากยังไมมั่นคงเพียงพอใหเรียกรายการ

คํานวณจากเจาของอาคารเพื่อประกอบการพิจารณาได 

ขอ ๓๓ อาคารที่ปลูกสรางสูงเกินเจ็ดชั้น  ใหมีพื้นที่ดาดฟาเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศ

ตามสภาพที่เหมาะสม 
 

หมวด  ๓ 

แนวอาคารและระยะตาง ๆ 
 

 

 
ขอ ๓๔ หามมิใหบุคลใดปลูกสรางอาคารหรือสวนของอาคารยื่นออกมาในหรือเหนือทาง

หรือที่ดินสาธารณะ 

ขอ ๓๕ ตึกแถว  หองแถว  อาคารพาณิชย  โรงงาน  และอาคารสาธารณะที่ไดรนแนว 

หางจากเขตทางสาธารณะไมเกิน  ๒.๐๐  เมตร  ทองกันสาดของพื้นชั้นแรกตองสูงจากระดับทางเทา 

ที่กําหนด  ๓.๒๕  เมตร  ระเบียงดานหนาอาคารย่ืนไดไมเกินสวนย่ืนสถาปตยกรรม 
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หามระบายน้ําจากกันสาดดานหนาอาคารและจากหลังคา  ลงในที่สาธารณะหรือในที่ดินที่ได

รนแนวอาคารจากเขตทางสาธารณะโดยตรง  แตใหมีรางระบายหรือทอระบายรับน้ําจากกันสาดหรือ

หลังคาใหเพียงพอลงไปถึงพื้นดินแลวระบายลงสูทอสาธารณะหรือบอพัก 

อาคารตามวรรคหนึ่งที่ไดรนแนวหางจากเขตทางสาธารณะเกิน  ๒.๐๐  เมตร  หากมีกันสาด

ระเบียงหรือสวนย่ืนสถาปตยกรรมใดย่ืนออกมาในระยะ  ๒.๐๐  เมตร  จากเขตทางสาธารณะตองปฏิบัติ

ตามวรรคแรกดวย 

ขอ ๓๖ หามมิใหปลูกสรางอาคารสูงกวาระดับพื้นดินเกินสองเทาของระยะจากผนัง

ดานหนาของอาคารถึงแนวถนนฟากตรงขาม  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหาร 

สวนตําบลเปนพิเศษ 

ขอ ๓๗ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร  

ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย  ๓.๐๐  เมตร 

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน  ๘.๐๐  เมตร  หองแถว  ตึกแถว  บานแถว  อาคารพาณิชย  

โรงงาน  อาคารสาธารณะ  ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดต้ังหรือติดต้ังปายหรือคลังสินคา  ที่กอสราง

หรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ 

(๑) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  ใหรนแนวอาคารหางจาก

ก่ึงกลางถนนสาธารณะอยางนอย  ๖  เมตร 

(๒) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางต้ังแต  ๑๐.๐๐  เมตรขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๐.๐๐  เมตร  

ใหรนแนวอาคาร  หางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย  ๑  ใน  ๑๐  ของความกวางของถนนสาธารณะ 

(๓) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน ๒๐.๐๐  เมตรขึ้นไป  ใหรนแนวอาคารหางจากเขต

ถนนสาธารณะอยางนอย  ๒.๐๐  เมตร 

ขอ ๓๘ อาคารหลังเดียวกันซ่ึงมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากันขนาบอยูเมื่อระยะ

ระหวางถนนสาธารณะสองสายนั้นไมเกิน  ๖๐.๐๐  เมตร  และสวนกวางของอาคารตามแนวถนน

สาธารณะที่กวางกวาไมเกิน  ๖๐.๐๐  เมตร  ความสูงของอาคาร  ณ  จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะ

ราบที่ใกลที่สุดจากจุดนั้นไปต้ังฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวางกวา 
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ขอ ๓๙ อาคารหลังเดียวซ่ึงอยูที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน  ความสูงของ

อาคาร  ณ  จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบที่ใกลที่สุด  จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนน

สาธารณะดานตรงขามของสายที่กวางกวา  และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวา

ตองไมเกิน  ๖๐.๐๐  เมตร 

สําหรับอาคารซึ่งเปนหองแถวหรือตึกแถวความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวา

ตองไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร 

ขอ ๔๐ ระยะหางของอาคารกับเขตที่ดิน  กรณีผนังอาคารมีประตูหนาตาง  ชองระบาย

อากาศ  ชองแสง  หรือระเบียงอาคาร  ตองมีระยะหางจากเขตที่ดินดังนี้ 

(๑) ผนังอาคาร  สวนที่สูงไมเกิน  ๙.๐๐  เมตร ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร 

(๒) ผนังอาคารสวนที่สูงเกิน  ๙.๐๐  เมตร  แตไมเกิน  ๒๓.๐๐  เมตร  ตองอยูหางเขตที่ดิน 

ไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร 

ขอ ๔๑ ผนังอาคารที่อยูหางเขตที่ดินนอยกวาที่กําหนดไวในขอ  ๔๐ (๑)  และ  (๒)  ตองอยู

หางเขตที่ดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  และตองกอสรางเปนผนังทึบและดาดฟาของอาคารดานนั้น

ใหทําผนังทึบสูงจากดาดฟาไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร  ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดินตองไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียงดานนั้นดวย 

ขอ ๔๒ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) อาคารอยูอาศัย  และอาคารอยูอาศัยรวม  ตองมีที่วางไมนอยกวา  ๓๐  ใน  ๑๐๐  สวน 

ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 

(๒) หองแถว  ตึกแถว  อาคารพาณิชย  โรงงาน  อาคารสาธารณะ  และอาคารอื่นซ่ึงไมไดใช

เปนที่อยูอาศัย  ตองมีที่วางไมนอยกวา  ๑๐  ใน  ๑๐๐  สวนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร

แตถาอาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วางตาม  (๑) 

(๓) หองแถวหรือตึกแถวซ่ึงดานหนาไมติดริมถนนสาธารณะ  ตองมีที่วางดานหนาอาคาร

กวางไมนอยกวา   ๖.๐๐  เมตร  โดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นล้ําเขาไปในพื้นที่ดังกลาว 

หองแถวหรือตึกแถวตองมีที่วางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร  เพื่อใชติดตอ 

ถึงกันโดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นล้ําเขาไปในพื้นที่ดังกลาว  เวนแตการสรางบันไดหนีไฟภายนอก

อาคารที่ย่ืนล้ํา  ไมเกิน  ๑.๔๐  เมตร 
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ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหา  หรือมีความยาวรวมกันถึง  

๔๐.๐๐  เมตร  ตองมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  

เปนชองตลอดความลึกของหองแถวหรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่วางหลังอาคาร 

หองแถวหรือตึกแถวที่สรางติดตอกันไมถึงสิบคูหาหรือมีความยาวรวมกนัไมถึง  ๔๐.๐๐  เมตร

แตมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  ไมใหถือเปน 

ที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวแตใหถือวาหองแถวหรือตึกแถวนั้นสรางตอเนื่อง

เปนแถวเดียวกัน 

ที่วางตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  จะกอสรางอาคาร  ร้ัว  กําแพง  หรือส่ิงกอสราง

อื่นใด  หรือจัดใหเปนบอน้ํา  สระวายน้ํา  ที่พักมูลฝอย  หรือที่พักรวมมูลฝอยไมได 

หองแถวหรือตึกแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอื่น  ตองมีที่วางระหวางดานขางของหองแถว

หรือตึกแถวกับเขตที่ดินของอื่นนั้นกวางไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่กอสราง

ข้ึนทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไมมากกวาพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร 

ขอ ๔๓ หองแถว  ตึก  และอาคารพาณิชย  ตองมีชองหนาตางหรือประตูเปดสูภายนอกได

ไมนอยกวา  ๒๐  ใน  ๑๐๐  สวน  ของพื้นที่อาคารทุกชั้น 

ชองหนาตางหรือประตูเปดสูภายนอก  หมายถึง  ชองเปดของผนังดานทางสาธารณะหรือ 

ดานที่หางที่ดินเอกชนสําหรับอาคารชั้นสองลงมาไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  สําหรับชั้นสามขึ้นไป 

ไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร 

ขอ ๔๔ อาคารที่กอสรางมากอนขอบัญญัตินี้  มีแนวอาคารและระยะขัดขอบัญญัตินี้   

หามตอเติมหรือขยาย  เวนแตซอมแซมเพื่อความมั่นคง  แข็งแรง  และเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 

ขอ ๔๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้มีความผิดตามมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ ๔๖ คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาตและคาธรรมเนียม 

ในการตรวจ  แบบแปลน  ใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

 
ขอ ๔๗ การขออนุญาตปลูกสรางอาคารที่ไดย่ืนคําขอไวกอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคารและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร 

ขอ ๔๘ ในกรณีที่รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดภายหลังขอบัญญัตินี้ใชบังคับแลว

ขอบัญญติันี้สวนที่ขัดของหรือขัดแยงกับกฎกระทรวงใหเปนอันยกเลิกและใหขอบัญญัตินี้ในสวนที่ไมขัด

หรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงมีผลบังคับใชตอไป 

ขอบัญญัตินี้สวนที่ ขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวย 

การผังเมืองนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
นิวัฒน  จันทรตะพรม 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติฉบับนี้  คือ  ขอบัญญัติวาดวยการควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เนื่องดวยไดมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   ประกาศบังคับใชในเขตจังหวัดเชียงใหม  ตาม 
พระราชกฤษฎีกา  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เม่ือวันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เลมท่ี  ๑๐๙  ตอนที่  ๒๐  เพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร  ซ่ึงมีความสําคัญตอความเปนระเบียบเรียบรอย  ความมั่นคงแข็งแรง  และ 
ความปลอดภัยของประชาชน  รวมถึงการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  และการสถาปตยกรรม   
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  จึงเสนอให   
สภาองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  ใหความเห็นชอบตอไป 


