
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

*[24] 
กฎกระทรวง 

ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 
------ 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) 
(7) และ(8) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้
     ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
     `อาคารสูง' หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
โดยมีความสูงต้ังแต 23.00 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจาก 
ระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจาก 
ระดับพ้ืนดินท่ีกอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
     `อาคารขนาดใหญพิเศษ' หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคาร 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียว 
หรือหลายประเภทโดยมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันต้ังแต 
10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
     `พื้น' หมายความวา พ้ืนท่ีของอาคารท่ีบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
ภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขต 
ของผนังอาคาร รวมท้ังเฉลียงหรือระเบียงดวย 
     `พื้นที่อาคาร' หมายความวา พื้นที่สําหรับนําไปคํานวณหาอัตราสวน 
พื้นที่อาคารตอพื้นที่ดิน ซ่ึงไมรวมถึงพ้ืนดาดฟา บันไดนอกหลังคา พื้นที่ติดตั้ง 
เครื่องจักรกลตาง ๆ เทาที่จําเปน 
     `ที่วาง' หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม 
เชน บอน้ํา สระวายน้ํา หรือที่จอดรถ และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีของส่ิงกอสราง 
หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือส่ิงกอสราง 
ปกคลุมเหนือระดับนั้น 
     `ถนนสาธารณะ' หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไป 
หรือใชเปนทางสัญจรได ท้ังน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 
     `วัสดุทนไฟ' หมายความวา วัสดุกอสรางท่ีไมเปนเช้ือเพลิง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     `ผนังกันไฟ' หมายความวา ผนังทึบที่กอสรางดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา 
18 เซนติเมตร และไมมีชองท่ีใหไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวย 
วัสดุทนไฟอยางอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอยกวาผนังท่ีกอดวยอิฐ 
ธรรมดาหนา 18 เซนติเมตร ถาเปนผนัง คอนกรีตเสริมเหล็ก ตองหนาไมนอยกวา 
12 เซนติเมตร 
     `ระบบทอยืน' หมายความวา ทอสงน้ําและอุปกรณที่ใชสําหรับการดับเพลิง 
     `น้ําเสีย' หมายความวา ของเหลวท่ีผานการใชแลวทุกชนิดท้ังท่ีมีกากและ 
ไมมีกาก 
     `แหลงรองรับน้ําทิ้ง' หมายความวา ทอระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แมน้ํา 
ทะเล และแหลงน้ําสาธารณะ 
     `ระบบบําบัดน้ําเสีย' หมายความวา กระบวนการทําหรือการปรับปรุงน้ําเสีย 
ใหมีคุณภาพเปนน้ําทิ้ง รวมทั้งการทําใหน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร 
     `ระบบประปา' หมายความวา ระบบการจายน้ําเพื่อใชและดื่ม 
     `มูลฝอย' หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
     `ท่ีพักมูลฝอย' หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอย 
เพื่อรอการขนยายไปยังที่พักรวมมูลฝอย 
     `ที่พักรวมมูลฝอย' หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกัก 
มูลฝอยเพื่อรอการขนไปกําจัด 
     `ลิฟตดับเพลิง' หมายความวา ลิฟตที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุม 
การใชไดขณะเกิดเพลิงไหม 
                        หมวด 1 
      ลักษณะของอาคาร เนื้อที่วางของภายนอกอาคารและแนวอาคาร 
                        ------ 
     ขอ 2  ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่ 
อาคารรวมไมเกิน 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดินนั้นยาว 
ไมนอยกวา 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางกวางไมนอยกวา 
10.00 เมตร และถนนสาธารณะนั้นตองมีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร 
ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดนับตั้งแตที่ตั้งอาคารจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น 
ท่ีมีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร 
     สําหรับที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ม ี
พื้นที่อาคารมากกวา 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหน่ึงดานใดของท่ีดินน้ัน 
ยาวไมนอยกวา 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางกวางไมนอยกวา 
18.00 เมตร และถนนสาธารณะนั้นตองมีเขตทางกวางไมนอยกวา 18.00 เมตร 
ยาวตอเน่ืองกันโดยตลอด เปนระยะทางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของถนนสาธารณะนั้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือไมนอยกวา 500.00 เมตร นับตั้งแตที่ตั้งของอาคาร 
     ขอ 3  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีถนนหรือที่วางปราศจาก 
ส่ิงปกคลุมโดยรอบอาคารกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร และรถดับเพลิงสามารถ 
เขาออกไดโดยสะดวก 
     ที่วางตามวรรคหนึ่งใหรวมระยะเขตหามกอสรางอาคารบางชนิดหรือ 
บางประเภทริมถนนหรือทางหลวงตามขอบัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
เขามาเปนที่วางได 
     ในกรณีที่มีขอบัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนดแนวสราง 
หรือขยายถนนใชบังคับ ใหเริ่มที่วางตามวรรคหนึ่งตั้งแตแนวนั้น 
     ขอ 4  พื้นที่หรือผนังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองหาง 
เขตที่ดินของผูอื่นและถนนสาธารณะไมนอยกวา 6.00 เมตร 
     ขอ 5  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีคาสูงสุดของอัตราสวน 
พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นตอพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่กอสรางขึ้นในที่ดินแปลง 
เดียวกันไมเกิน 10 ตอ 1 
     ขอ 6  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่วางอันปราศจาก 
ส่ิงปกคลุมไมนอยกวาอัตราสวน ดังตอไปนี ้
     (1) อาคารอยูอาศัยตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละ 30 
ของพื้นที่ดินแปลงนั้น 
     (2) อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอื่นท่ีไมได 
ใชเปนที่อยูอาศัย ตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละ 10 
ของพื้นที่ดินแปลงนั้น แตถาอาคารนั้นใชเปนที่อยูอาศัยรวมอยูดวยตองมีที่วาง 
อันปราศจากสิ่งปกคลุมตาม (1) 
     ขอ 7  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีสวนของพื้นที่อาคาร 
ต่ํากวาระดับพื้นดิน ตองมีระบบระบายอากาศและระบบบําบัดน้ําเสียและการ 
ระบายน้ําทิ้งตามหมวด 2 และหมวด 3 แยกเปนอิสระจากระบบระบายอากาศ 
และระบบบําบัดน้ําเสีย และการระบายน้ําทิ้งสวนเหนือพื้นดิน 
     พื้นที่อาคารสวนที่ต่ํากวาระดับพื้นดินตามวรรคหนึ่ง หามใชเปนท่ีอยู 
อาศัย 
     ขอ 8  พื้นอาคารสวนที่ต่ํากวาระดับถนนหนาอาคารตั้งแตชั้นที่ 3 ลงไป 
หรือต่ํากวาระดับถนนหนาอาคารตั้งแต 7.00 เมตรลงไป ตองจัดใหมีระบบลิฟต 
ตามหมวด 6 และตองจัดใหมีบันไดหนีไฟท่ีมีระบบแสงสวางและระบบอัดลมท่ีมี 
ความดันขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 เมกะปาสกาลมาตร ทํางานอยูตลอดเวลา 
ผนังบันไดหนีไฟทุกดานตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 
เพื่อใชเปนที่หนีภัยในกรณีฉุกเฉินได บันไดหนีไฟนี้ตองอยูหางกันไมเกิน 
60.00 เมตร โดยวัดตามแนวทางเดิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

                        หมวด 2 
      ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม 
                        ------ 
     ขอ 9  การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตอง 
จัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกล ดังตอไปนี ้
     (1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิใหใชเฉพาะกับพื้นที่มีผนัง 
ดานนอกอยางนอยหนึ่งดาน โดยใหมีชองเปดสูภายนอกอาคารได เชน ประตู 
หนาตาง หรือบานเกล็ด ซ่ึงตองเปดไวระหวางใชสอยพ้ืนท่ีน้ัน ๆ และพื้นที่ของ 
ชองเปดน้ีตองเปดไดไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นนั้น 
     (2) การระบายอากาศโดยวิธีกล ใหใชกับพื้นที่อาคารใดก็ได โดยใหมี 
กลอุปกรณขับเคลื่อนอากาศเพื่อใหเกิดการนําอากาศภายนอกเขามาตามอัตรา 
ดังตอไปนี ้
                     การระบายอากาศ 
                        ------ 
 
 
     สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่มจะใหมีอัตรา 
การระบายอากาศนอยกวาที่กําหนดได แตตองมีการระบายอากาศครอบคลุม 
แหงท่ีเกิดของกล่ิน ควัน หรือกาซที่ตองการระบาย ท้ังน้ี ตองไมนอยกวา 
12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ช่ัวโมง 
     สถานที่อื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในตารางใหใชอัตราการระบายอากาศของ 
สถานท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 
     ตําแหนงชองนําอากาศเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสีย 
และชองระบายอากาศทิ้งไมนอยกวา 5.00 เมตร สูงจากพื้นดินไมนอยกวา 
1.50 เมตร 
     การนําอากาศเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอให 
เกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง 
     ขอ 10  การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ม ี
การปรับภาวะอากาศดวยระบบการปรับอากาศ ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
     (1) ตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาภายในพื้นท่ีปรับภาวะอากาศ 
หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราดังตอไปนี้ 
         การระบายอากาศในกรณีท่ีมีระบบปรับภาวะอากาศ 
                        ------ 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     สถานที่อื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในตารางใหใชอัตราการระบายอากาศของ 
สถานท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 
     (2) หามนําสารทําความเย็นชนิดเปนอันตรายตอรางกาย หรือติดไฟ 
ไดงายมาใชกับระบบปรับภาวะอากาศที่ใชสารทําความเย็นโดยตรง 
     (3) ระบบปรับภาวะอากาศดวยน้ํา หามตอทอน้ําของระบบปรับภาวะ 
อากาศเขากับทอน้ําของระบบประปาโดยตรง 
     (4) ระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
         (ก) ทอลม วัสดุหุมทอลม และวัสดุบุภายในทอลม ตองเปนวัสดุ 
ท่ีไมติดไฟและไมเปนสวนท่ีทําใหเกิดควันเม่ือเกิดเพลิงไหม 
         (ข) ทอลมสวนท่ีติดต้ังผานผนังกันไฟหรือพ้ืนท่ีทําดวยวัสดุทนไฟ 
ตองติดต้ัง ล้ินกันไฟท่ีปดอยางสนิทโดยอัตโนมัติ เม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวา 74 
องศาเซลเซียส และลิ้นกันไฟ ตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 
30 นาที 
         (ค) หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได ชองลิฟตของอาคาร 
เปนสวนหน่ึงของระบบทอลมสงหรือระบบทอลมกลับ เวนแตสวนที่เปนพื้นที่วาง 
ระหวางเพดานกับพื้นหองชั้นเหนือขึ้นไปหรือหลังคาที่มีสวนประกอบของเพดาน 
ที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 
     (5) การขับเคล่ือนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
         (ก) มีสวิตชพัดลมของระบบการขับเคลื่อนอากาศที่ปดเปดดวยมือ 
ติดต้ังในท่ีท่ีเหมาะสมและสามารถปดสวิตชไดทันทีเม่ือเกิดเพลิงไหม 
         (ข) ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตร 
ตอนาทีขึ้นไป ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม 
ที่มีสมรรถนะไมดอยกวาอุปกรณตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับใหสวิตชหยุดการทํางาน 
ของระบบไดโดยอัตโนมัติ 
     ท้ังน้ี การออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบปรับภาวะอากาศและระบบ 
ระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไดรับ 
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป 
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 
     ขอ 11  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟา 
เพื่อการแสงสวางหรือกําลัง ซึ่งตองมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตาม 
มาตรฐานของการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ในกรณีที่อยูนอกเขต 
ความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหใชมาตรฐาน 
เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาต ิ
     ในระบบจายไฟฟาตองมีสวิตชประธานซึ่งติดตั้งในที่ที่จัดไวโดยเฉพาะ 
แยกจากบริเวณที่ใชสอยเพื่อการอื่น ในการนี้จะจัดไวเปนหองตางหากสําหรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กรณีติดตั้งภายในอาคารหรือจะแยกเปนอาคารโดยเฉพาะก็ได 
     การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหนําความในวรรคสอง 
มาใชบังคับ โดยจะรวมบริเวณที่ติดตั้งสวิตชประธาน หมอแปลงไฟฟา และเครื่อง 
กําเนิดไฟฟาไวในที่เดียวกันก็ได 
     เมื่อมีการใชกระแสไฟฟาเต็มที่ตามที่กําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟา 
แรงดันไฟฟาที่สายวงจรยอยจะแตกตางจากแรงดันไฟฟาที่แผงสวิตชประธานได 
ไมเกินรอยละหา 
     ขอ 12  แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน 
     การตอลงดิน หลักสายดิน และวิธีการตอใหเปนไปตามมาตรฐานของ 
การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ในกรณีที่อยูนอกเขตความรับผิดชอบ 
ของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหใชมาตรฐานเพื่อความ 
ปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ 
     ขอ 13  อาคารสูงตองมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ซึ่งประกอบดวย 
เสาลอฟา สายลอฟา สายนาํลงดิน และหลักสายดินท่ีเช่ือมโยงกันเปนระบบ 
สําหรับสายนําลงดินตองมีขนาดพื้นท่ีภาคตัดขวางเทียบไดไมนอยกวาสายทองแดง 
ตีเกลียว ขนาด 30 ตารางมิลลิเมตร สายนําลงดินนี้ตองเปนระบบที่แยกเปน 
อิสระจากระบบสายดินอื่น 
     อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร และมีสายนําลงดิน 
ตอจากสายตัวนําหางกันทุกระยะไมเกิน 30 เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร 
ท้ังน้ี สายนําลงดินของอาคารแตละหลังตองมีไมนอยกวาสองสาย 
     เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสรางอาคารอาจใชเปนสาย 
นําลงดินได แตตองมีระบบการถายประจุไฟฟาจากโครงสรางสูหลักสายดินได 
ถูกตองตามหลักวิชาการชาง 
     ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 
ทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ 
     ขอ 14  อาคารสูงหรืออาคารใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟา 
สํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานได 
โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน 
     แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตอง 
สามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
     (1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวาสองช่ัวโมงสําหรับเคร่ืองหมาย 
แสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม 
     (2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาท่ีใชงานสําหรับลิฟตดับเพลิง เครื่องสูบน้ํา 
ดับเพลิง หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ 
และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ 
     ขอ 15  กระแสไฟฟาที่ใชกับลิฟตดับเพลิงตองตอจากแผงสวิตชประธาน 
ของอาคารเปนวงจรที่แยกเปนอิสระจากวงจรทั่วไป 
     วงจรไฟฟาสํารองสําหรับลิฟตดับเพลิงตองมีการปองกันอันตรายจาก 
เพลิงไหมอยางดีพอ 
     ขอ 16  ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบสัญญาณเตือน 
เพลิงไหมทุกช้ัน ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย 
     (1) อุปกรณสงสัญญาณเพ่ือใหหนีไฟท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคน 
ที่อยูในอาคารไดยินหรือทราบอยางทั่วถึง 
     (2) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือ 
เพื่อใหอุปกรณตาม (1) ทํางาน 
     ขอ 17  แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย 
     (1) แผนผังวงจรไฟฟาของแตละชั้นของอาคารที่มาตราสวนเชนเดียวกับ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบการขออนุญาต 
ในการกอสรางอาคารซึ่งแสดงถึง 
         (ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาทั้งหมดใน 
แตละวงจรยอยของระบบไฟฟาแสงสวางและกําลัง 
         (ข) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งของระบบ 
สัญญาณเตือนเพลิงไหม 
         (ค) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของ 
ระบบไฟฟาฉุกเฉิน 
     (2) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธาน 
ตาง ๆ รวมทั้งรายละเอียดของระบบปองกันสายประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟา 
ท้ังหมดของทุกระบบ 
     (3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา 
     (4) แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมด 
ของระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 
     ขอ 18  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบปองกันเพลิงไหม 
ซึ่งประกอบดวยระบบทอยืน ที่เก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับเพลิงดังตอไปนี้ 
     (1) ทอยืนตองเปนโลหะผิวเรียบท่ีสามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 
1.2 เมกะปาสกาลมาตร โดยทอดังกลาวตองทาดวยสีนํ้ามันสีแดงและติดต้ังต้ังแต 
ช้ันลางสุดไปยังช้ันสูงสุดของอาคาร ระบบทอยืนทั้งหมดตองตอเขากับทอประธาน 
สงน้ําและระบบสงน้ําจากแหลงจายน้ําของอาคารและจากหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร 
     (2) ทุกช้ันของอาคารตองจัดใหมีตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิงท่ีประกอบดวยหัวตอ 
สายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(1 นิ้ว) และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 
65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) พรอมทั้งฝาครอบและโซรอยติดไวทุกระยะหางกัน 
ไมเกิน 64.00 เมตร และเม่ือใชสายฉีดนํ้าดับเพลิงยาวไมเกิน 30.00 เมตร 
ตอจากตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงแลวสามารถนําไปใชดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้น 
นั้นได 
     (3) อาคารสูงตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิงและตองมี 
ระบบสงนํ้าท่ีมีความดันตํ่าสุดท่ีหัวตอสายฉีดนํ้าดับเพลิงท่ีช้ันสูงสุดไมนอยกวา 
0.45 เมกะปาสกาลมาตร แตไมเกิน 0.7 เมกะปาสกาลมาตร ดวยอัตรา 
การไหล 30 ลิตรตอวินาท ีโดยใหมีประตูน้ําปดเปดและประตูน้ํากันน้ําไหลกลับ 
อัตโนมัติดวย 
     (4) หัวรับน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารตองเปนชนิดขอตอสวมเร็ว 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ที่สามารถรับน้ําจาก 
รถดับเพลิงที่มีขอตอสวมเร็วแบบมีเขี้ยวขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร 
(2 1/2 นิ้ว) ที่หัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดที่มีโซรอยติดไวดวย ระบบ 
ทอยืนทุกชุดตองมีหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงานดับเพลิง 
เขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็วท่ีสุด และใหอยูใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะมากท่ีสุด 
บริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา 
`หัวรับน้ําดับเพลิง' 
     (5) ปริมาณการสงจายน้ําสํารองตองปริมาณการจายไมนอยกวา 30 ลิตร 
ตอวินาที สําหรับทอยืนทอแรก และไมนอยกวา 15 ลิตรตอวินาท ีสําหรับทอยืน 
แตละทอท่ีเพ่ิมข้ึนในอาคารหลังเดียวกัน แตรวมแลวไมจําเปนตองมากกวา 95 ลิตร 
ตอวินาที และสามารถสงจายน้ําสํารองไดเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที 
     ขอ 19  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ นอกจากตองมีระบบปองกัน 
เพลิงไหมตามขอ 18 แลว ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาด 
ท่ีเหมาะสมสําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ัน โดยใหมี 
หนึ่งเครื่องตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตรทุกระยะไมเกิน 45.00 เมตร 
แตไมนอยกวาช้ันละ 1 เครื่อง 
     การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของ 
ตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในท่ีมองเห็น สามารถ 
อานคําแนะนําใชไดและสามารถเขาใชสอยไดโดยสะดวก 
     เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 
     ขอ 20  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิง 
อัตโนมัติ เชน SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอื่นที่เทียบเทา ที่สามารถทํางาน 
ไดดวยตัวเองทันทีเม่ือมีเพลิงไหม โดยใหสามารถทํางานครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด 
ทุกช้ัน ในการนี้ ใหแสดงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดับเพลิงอัตโนมัติในแตละชั้นของอาคารไวดวย 
     ขอ 21  แบบแปลนระบบทอน้ําตาง ๆ ในแตละชั้นของอาคารใหมีมาตราสวน 
เชนเดียวกับที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบ 
การขออนุญาตในการกอสรางอาคารโดยใหมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
     (1) ระบบทอน้ําประปาที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายน้ํา 
ไปสูอุปกรณและสุขภัณฑท้ังหมด 
     (2) ระบบทอน้ําดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลง 
จายน้ําหรือหัวรับน้ําดับเพลิงไปสูหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและที่เก็บน้ําสํารอง 
     (3) ระบบทอระบายน้ําที่แสดงแผนผังการเดินทอระบายน้ําฝน การเดิน 
ทอน้ําเสียจากสุขภัณฑและทอน้ําเสียอื่น ๆ จนถึงระบบบําบัดน้ําเสีย รวมท้ังการ 
เดินทอระบายอากาศของระบบทอน้ําเสีย 
     (4) ระบบการเก็บและจายน้ําจากที่เก็บน้ําสํารอง 
     ขอ 22  อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงหรือดาดฟาสูพื้นดินอยางนอย 
2 บันได ต้ังอยูในท่ีท่ีบุคคลไมวาจะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันได 
หนีไฟไดสะดวก แตละบันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร เม่ือวัด 
ตามแนวทางเดิน 
     ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่งตองแสดงการคํานวณใหเห็นวาสามารถ 
ใชลําเลียงบุคคลท้ังหมดในอาคารออกนอกอาคารไดภายใน 1 ช่ัวโมง 
     ขอ 23  บันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟและไมผุกรอน เชน คอนกรีต 
เสริมเหล็ก เปนตน มีความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ลูกนอนกวาง 
ไมนอยกวา 22 เซนติเมตร และลูกต้ังสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร มีชานพัก 
กวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร และมีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน 
     หามสรางบันไดหนีไฟเปนแบบบันไดเวียน 
     ขอ 24  บันไดหนีไฟและชานพักสวนที่อยูภายนอกอาคารตองมีผนังดานที่ 
บันไดพาดผานเปนผนังกันไฟ 
     ขอ 25  บันไดหนีไฟท่ีอยูภายในอาคารตองมีอากาศถายเทจากภายนอก 
อาคารได แตละชั้นตองมีชองระบายอากาศที่มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1.5 
ตารางเมตร เปดสูภายนอกอาคารได หรือมีระบบอัดลมภายในชองบันไดหนีไฟ 
ท่ีมีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 เมกะปาสกาลเมตร ท่ีทํางานได 
โดยอัตโนมัติเม่ือเกิดเพลิงไหม 
     ขอ 26  บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีผนังกันไฟโดยรอบยกเวน 
ชองระบายอากาศ และตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็นชองทาง 
ไดขณะเพลิงไหม และมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอก 
ของประตูหนีไฟทุกชั้นดวยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษร 
ตองมีขนาดไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ขอ 27  ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ เปนบานเปดชนิดผลักออกสู 
ภายนอกพรอมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง มีความกวางสุทธิ 
ไมนอยกวา 90 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.90 เมตร และตองสามารถ 
เปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีชั้น 
หรือธรณีประตูหรือขอบกั้น 
     ขอ 28  อาคารสูงตองจัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอก 
เขาไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในอาคารไดทุกชั้น ชองทางเฉพาะนี้จะเปน 
ลิฟตดับเพลิงหรือชองบันไดหนีไฟก็ได และทุกช้ันตองจัดใหมีหองวางท่ีมีพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 6.00 ตารางเมตร ติดตอกับชองทางนี ้และเปนบริเวณที่ปลอด 
จากเปลวไฟและควันเชนเดียวกับชองบันไดหนีไฟ และเปนท่ีต้ังของตูหัวฉีด 
น้ําดับเพลิงประจําชั้นของอาคาร 
     ขอ 29  อาคารสูงตองมีดาดฟาและมีพื้นที่บนดาดฟาขนาดกวาง ยาว 
ดานละไมนอยกวา 6.00 เมตร เปนที่วางเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได 
และตองจัดใหมีทางหนีไฟบนชั้นดาดฟานําไปสูบันไดหนีไฟไดสะดวกทุกบันได 
และมีอุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารลงสูพื้น ดินไดโดยปลอดภัย 
                        หมวด 3 
             ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําท้ิง 
                        ------ 
     ขอ 30  การออกแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดน้ําเสียและ 
การระบายน้ําทิ้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองดําเนินการ 
โดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญ 
วิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 
     ขอ 31  การระบายน้ําฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
จะระบายลงสูแหลงรองรับนํ้าท้ิงโดยตรงก็ได แตตองไมกอใหเกิดภยันตรายตอ 
สุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอม 
     ขอ 32  ระบบบําบัดน้ําเสียจะแยกเปนระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเปน 
ระบบรวมของสวนกลางก็ได แตตองไมกอใหเกิดเสียง กล่ิน ฟอง กาก หรอื 
สิ่งอื่นใดที่เกิดจากการบําบัดนั้น จนถึงขนาดที่อาจเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต 
รางกาย หรือทรัพยสิน กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรอื 
ความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง 
     ขอ 33  น้ําเสียตองผานระบบบําบัดน้ําเสียจนเปนน้ําท้ิงกอนระบายสูแหลง 
รองรับน้ําทิ้ง โดยคุณภาพน้ําทิ้งใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคาร 
     ขอ 34  ทางระบายน้ําทิ้งตองมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทําความ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สะอาดไดโดยสะดวก ในกรณีที่ทางระบายน้ําเปนแบบทอปดตองมีบอสําหรับตรวจ 
การระบายน้ําทุกระยะไมเกิน 8.00 เมตร และทุกมุมเล้ียวดวย 
     ขอ 35  ในกรณีที่แหลงรองรับน้ําทิ้งมีขนาดไมเพียงพอจะรองรับน้ําทิ้ง 
ที่ระบายจากอาคารในชั่วโมงการใชน้ําสูงสุด ใหมีที่พักน้ําทิ้งเพื่อรองรับปริมาณ 
น้ําทิ้งที่เกินกวาแหลงรองรับน้ําทิ้ง จะรับไดกอนที่จะระบายสูแหลงรองรับ 
น้ําทิ้ง 
                        หมวด 4 
                       ระบบประปา 
                        ------ 
     ขอ 36  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่เก็บน้ําใชสํารองที่ 
สามารถจายน้ําในชั่วโมงการใชน้ําสูงสุดไดไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง และตองมี 
ระบบทอจายน้ําประปาที่มีแรงดันน้ําในทอจายน้ําและปริมาณน้ําประปาดังตอไปนี้ 
     (1) แรงดันน้ําในระบบทอจายน้ําที่จุดน้ําเขาเครื่องสุขภัณฑตองมีแรงดัน 
ในช่ัวโมงการใชนํ้าสูงสุดไมนอยกวา 0.1เมกะปาสกาลมาตร 
     (2) ปริมาณการใชน้ําสําหรับจายใหแกผูใชน้ําทั้งอาคารสําหรับประเภท 
เครื่อง สุขภัณฑแตละชนิดใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  ตารางเปรียบเทียบปริมาณน้ําประปาคิดเปนหนวยสุขภัณฑเพื่อหาปริมาณน้ํา 
                        ------ 
 
 
     หนวยสุขภัณฑ หมายความวา ตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณการใชน้ําหรือ 
การระบายน้ําเปรียบเทียบกันระหวางสุขภัณฑตางชนิดกัน 
     ท้ังน้ี สุขภัณฑอื่นๆ ท่ีไมไดระบุใหเทียบเคียงตัวเลขตามตารางขางตน 
     ขอ 37  ระบบทอจายน้ําตองมีวิธีปองกันมิใหสิ่งปนเปอนจากภายนอก 
เขาไปในทอจายน้ําได 
     ในกรณีที่ระบบทอจายน้ําแยกกันระหวางน้ําดื่มกับน้ําใช ตองแยกชนิดของ 
ทอจายน้ําใหชัดเจน หามตอทอจายน้ําทั้งสองระบบเขาดวยกัน 
                        หมวด 5 
                   ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
                        ------ 
     ขอ 38  ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีการจัดเก็บขยะ 
มูลฝอยโดยวิธีขนลําเลียงหรือท้ิงลงปลองท้ิงมูลฝอย 
     ขอ 39  การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร ใหคิดจากอัตราการใช 
ดังตอไปนี ้
     (1) การใชเพื่อการอยูอาศัย ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 2.40 ลิตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตอคนตอวัน 
     (2) การใชเพื่อการพาณิชยกรรมหรืออากรอื่น ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 
0.4 ลิตรตอพื้นที่หนึ่งตารางเมตรตอวัน 
     ขอ 40  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอย 
ท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี 
     (1) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน 
แตละวันตามขอ 39 
     (2) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ 
     (3) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม 
     (4) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน 
     (5) ตองมีการระบายน้ําเสียจากมูลฝอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
     (6) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา 
     ที่พักรวมมูลฝอยตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่ 
เก็บอาหารไมนอยกวา 4.00 เมตร แตถาที่พักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 
3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวไมนอยกวา 10.00 เมตร 
และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 
     ขอ 41  ที่พักมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะ 
ดังตอไปนี ้
     (1) ฝา ผนัง และประตูตองแข็งแรงทนทาน ประตูตองปดไดสนิทเพื่อ 
ปองกันกลิ่น 
     (2) ขนาดเหมาะสมกับสถานที่และสะดวกตอการทําความสะอาด 
     ขอ 42  ปลองท้ิงมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมี 
ลักษณะดังตอไปนี ้
     (1) ตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีขนาดความกวางแตละดานหรือเสนผา 
ศูนยกลางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ผิวภายในเรียบ ทําความสะอาดไดงาย 
และไมมีสวนใดท่ีจะทําใหมูลฝอยติดคาง 
     (2) ประตูหรือชองท้ิงมูลฝอยตองทําดวยวัสดุทนไฟและปดไดสนิทเพ่ือ 
ปองกันมิใหมูลฝอยปลิวยอนกลับและติดคางได 
     (3) ตองมีการระบายอากาศเพื่อปองกันกลิ่น 
     (4) ปลายลางของปลองท้ิงมูลฝอยตองมีประตูปดสนิทเพ่ือปองกันกล่ิน 
                        หมวด 6 
                       ระบบลิฟต 
                        ------ 
     ขอ 43  ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิงแตละชุดท่ีใชกับอาคารสูงใหมี 
ขนาดมวลบรรทุกไมนอยกวา 230 กิโลกรัม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ขอ 44  อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอยหน่ึงชุด ซ่ึงมีรายละเอียด 
อยางนอยดังตอไปน้ี 
     (1) ลิฟตดับเพลิงตองจอดไดทุกช้ันของอาคาร และตองมีระบบควบคุม 
พิเศษสําหรับพนักงานดับเพลิงใชขณะเกิดเพลิงไหมโดยเฉพาะ 
     (2) บริเวณหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกช้ันตองติดต้ังตูสายฉีดนํ้าดับเพลิง 
หรือหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงอื่น ๆ 
     (3) หองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกช้ันตองมีผนังหรือประตูท่ีทําดวยวัตถุทนไฟ 
ปดกั้นมิใหเปลวไฟหรือควันเขาได มีหนาตางเปดออกสูภายนอกอาคารไดโดยตรง 
หรือมีระบบอัดลมภายในหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทีมีความดันลมขณะใชงาน 
ไมนอยกวา 3.86 เมกะปาสกาลมาตร และทํางานไดโดยอัตโนมัติเม่ือเกิด 
เพลิงไหม 
     (4) ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อยางตอเนื่องของลิฟตดับเพลิงระหวาง 
ชั้นลางสุดกับชั้นบนสุดของอาคารตองไมเกินหนึ่งนาท ี
     ท้ังน้ี ในเวลาปกติลิฟตดับเพลิงสามารถใชเปนลิฟตโดยสารได 
     ขอ 45  ในปลองลิฟตหามติดต้ังทอสายไฟฟา ทอสงนํ้า ทอระบายน้ํา และ 
อุปกรณตาง ๆ เวนแตเปนสวนประกอบของลิฟตหรือจําเปนสําหรับการทํางานและ 
การดูแลรักษาลิฟต 
     ขอ 46  ลิฟตตองมีระบบและอุปกรณการทํางานที่ใหความปลอดภัยดาน 
สวัสดิภาพและสุขภาพของผูโดยสารดังตอไปน้ี 
     (1) ตองมีระบบการทํางานที่จะใหลิฟตเลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดิน 
และประตูลิฟตตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 
     (2) ตองมีสัญญาณเตือนและลิฟตตองไมเคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด 
     (3) ตองมีอุปกรณท่ีจะหยุดลิฟตไดในระยะท่ีกําหนดโดยอัตโนมัติเม่ือตัวลิฟต 
มีความเร็วเกินพิกัด 
     (4) ตองมีระบบปองกันประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร 
     (5) ลิฟตตองไมเคล่ือนท่ีเม่ือประตูลิฟตปดไมสนิท 
     (6) ประตูลิฟตตองไมเปดขณะลิฟตเคล่ือนท่ีหรือหยุดไมตรงท่ีจอด 
     (7) ตองมีระบบการติดตอกับภายนอกหองลิฟต และสัญญาณแจงเหตุขัดของ 
     (8) ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหองลิฟตและหนาช้ันท่ีจอด 
     (9) ตองมีระบบการระบายอากาศในหองลิฟตตามที่กําหนดในขอ 9 (2) 
     ขอ 47  ใหมีคําแนะนําอธิบายการใช การขอความชวยเหลือ การใหความ 
ชวยเหลือ และขอหามใชดังตอไปน้ี 
     (1) การใชลิฟตและการขอความชวยเหลือ ใหติดไวในตองลิฟต 
     (2) การใหความชวยเหลือ ใหติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต 
     (3) ขอหามใชลิฟตใหติดไวท่ีขางประตูลิฟตดานนอกทุกช้ัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ขอ 48  การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟตตองดําเนินการโดย 
วิศวกรไฟฟาหรือวิศวกรเครื่องกล ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 
     ขอ 49  การกอสราง ดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารสูงหรืออาคาร 
ขนาดใหญพิเศษที่ไดยื่นคําขออนุญาตหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม 
อาคารไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม 
กฎกระทรวงนี้ 
 
                        ใหไว ณ วันที ่14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 
                             พลเอก อิสระพงศ หนุนภักดี 
                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจาก 
ในปจจุบันไดมีการกอสรางอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ เพื่อใชประโยชน 
ในการอยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิ่ม 
มากขึ้น โครงสรางและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารจะแตกตางกันไป 
ตามประเภทของการใช สมควรควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ 
โดยเฉพาะเพ่ือประโยชนแหงความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกัน 
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การ 
สถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการวางแผน 
การพัฒนาดานสาธารณูปโภคของรัฐ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
*[25] 
                         กฎกระทรวง 
                    ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2535) 
              ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
                         พ.ศ. 2522 
                          ------ 
 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
     `บริเวณที่ 1' หมายความวา 
     พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวัดจากเขตทางของทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3052 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ออกไปท้ังสองขาง ๆ ละ 50 เมตร โดยเริม่จากเขตทางของทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 305 ดานทิศเหนือไปทางทิศเหนือจนจดแนวเขตทหาร 
     พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทางของถนนสุขาภิบาลออกไปทั้งสองขาง ๆ ละ 
50 เมตร โดยเร่ิมจากเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 33 ดานทิศเหนือ 
ไปทางทิศเหนือจนจดแนวเขตทหาร 
     `บริเวณที่ 2' หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 
ออกไปอีกขางละ 200 เมตร ตลอดแนวเขตบริเวณที ่1 
     ภายในบริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ใหยกเวนพ้ืนท่ีในเขตวัดโยธีราษฎร 
ศรัทธาราม วัดเอี่ยมประดิษฐ วัดเขานอย วัดสันตยาราม โรงเรียนวัดโยธีราษฎร 
ศรัทธาราม โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ โรงเรียนวัดเขานอย (ศิลาทองวิทยาคาร) 
โรงเรียนวัดสันตยาราม ที่สาธารณประโยชนหนองแสก ที่สาธารณประโยชน 
หนองแสนตอ ที่สาธารณประโยชนหนองเสือรองและเขานอยวัวแดง 
     ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
     ขอ 2  ใหกําหนดพ้ืนท่ีในทองท่ีตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก จังหวัด 
นครนายก ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหาม 
กอสรางอาคารชนิดและประเภทดังตอไปนี ้
     (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
         (1) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
ผลิตผลทางการเกษตร โดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม 
         (2) หองแถว ตึกแถว 
         (3) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน 
เกิน 100 ตารางเมตร 
         (4) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะ 
ในทํานองเดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ พัก หรือขนถายสินคา หรือสิ่งของเพื่อประโยชน 
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร 
         (5) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแต 
การเลนมหรสพ 
         (6) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
         (7) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
         (8) โรงซอมหรือโรงพนสีรถยนตหรือจักรยานยนต 
         (9) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษา 
น้ํามันเชื้อเพลิง 
        (10) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวย การ 
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        (11) อาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 200 ตารางเมตร เวนแต 
อาคารอยูอาศัย 
        (12) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 9 เมตร 
        (13) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร หรือเปนไปเพื่อการคาหรือกอเหต ุ
รําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
        (14) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 6 เมตร และมีหลังคาเปนดาดฟา 
     (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
         (1) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
ผลิตผลทางการเกษตร โดยไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
หรือไมเปนมลพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม 
         (2) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันเกิน 200 ตารางเมตร หรือเปนไปเพื่อการคา หรือกอเหตุ 
รําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
         (3) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
         (4) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 9 เมตร และมีหลังคาเปนดาดฟา 
     การวัดความสูงใหวัดจากระดับก่ึงกลางถนนท่ีใกลท่ีสุดถึงสวนท่ีสูงท่ีสุด 
ของอาคาร 
     ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม 
ตามที่กําหนดในขอ 2 
     ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 2 กอนหรือในวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหาม 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารที่มีลักษณะตองหาม 
ตามที่กําหนดในขอ 2 
     ขอ 5  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ 
วาดวยกิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรอื 
เปลี่ยนการใชไมวันเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แต 
จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
                      ใหไว ณ วันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2535 
                           พลอากาศเอก อนันต กลินทะ 
                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
---------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ี 
ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนในตําบล 
พรหมณ ีอําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 แต 
มาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแต 
วันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยที ่
สมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ภายในบริเวณดังกลาวตอไป เพื่อประโยชนในดานการปองกันอัคคีภัย การ 
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการผังเมือง  จึงจําเปนตอง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
*[26] 
                         กฎกระทรวง 
                    ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2535) 
              ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
                         พ.ศ. 2522 
                          ------ 
 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
     `บริเวณที่ 1' หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเล 
ของเกาะลีเปะ เขาไปในแผนดินเปนระยะ 50 เมตร ตลอดแนวชายฝงทะเล 
     `บริเวณที่ 2' หมายความวา พื้นที่ในบริเวณเกาะลีเปะ เวนแตบริเวณที ่1 
     ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
     ขอ 2  ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหาม 
กอสรางอาคารชนิดและประเภทดังตอไปนี ้
     (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแต 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

         (1) อาคารอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไมเกิน 
6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน 75 ตารางเมตร โดยอาคารแตละหลังต้ัง 
หางกันไมนอยกวา 4 เมตร หางเขตท่ีดินของผูอ่ืนไมนอยกวา 2 เมตร มีท่ีวาง 
โดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
และตองหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา 20 เมตร 
         (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา ร้ัวหรือกําแพงท่ีสูงไมเกิน 1 เมตร 
ประตูและสะพานท่ีไมไดสรางลงสูทะเล 
         (3) ทาเทียบเรือของทางราชการ 
     (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแต 
         (1) อาคารอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวไมเกินสองชั้นที่มีความสูงไมเกิน 
9 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน 150 ตารางเมตร และมีที่วางโดยรอบอาคาร 
ไมนอยกวารอยละ 50 ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
         (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง ประตูและสะพาน 
         (3) อาคารของทางราชการ 
     การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
     ขอ 3  ภายในบริเวณที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือ 
เปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม 
ตามที่กําหนดในขอ 2 
     ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในบริเวณที่กําหนดตามขอ 2 กอนหรือในวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหาม 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่ม ี
ลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอ 2 
     ขอ 5  อาคารท่ีไดรับในอนุญาตหรือไดใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตาม 
กฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม 
กฎกระทรวงนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ 
กฎกระทรวงน้ีไมได 
 
                      ใหไว ณ วันที ่19 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
                              เอนก สิทธิประศาสน 
                      รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

---------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ี 
ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่บางสวนในตําบล 
เกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ลงวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2534 
ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2534 เปนตนมา แตมาตรา 13 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมี 
การออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้น 
มีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และโดยท่ีสมควรหามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณ 
ดังกลาวตอไป เพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและควบคุม 
ความหนาแนนของอาคาร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
*[27] 
                         กฎกระทรวง 
                     ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) 
               ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
                         พ.ศ. 2522 
                          ------ 
 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
     `บริเวณที่ 1' หมายความวา 
      (1) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตที่ดินพระราชวังไกลกังวลดานทิศเหนือ 
ไปทางทิศเหนือ ดานทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันตก และดานทิศใตไปทางทิศใต 
ตลอดแนวออกไปเปนระยะ 100 เมตร 
       (2) พื้นที่ในบริเวณทิศเหนือเริ่มจากจุดบรรจบทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 3325 กับถนนไปเขาเตาไปทางทิศตะวันออกและตั้งฉากกับแนว 
ชายฝงทะเลของตําบลหนองแกแลวเล้ียวไปทางทิศใต ตามแนวชายฝงทะเล 
ของตําบลหนองแกจนจดหลักเขตเทศบาลท่ี 3 จากหลักเขตเทศบาลท่ี 3 
ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลตําบลหัวหินจนจดเขตทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 3325 ฟากตะวันออก และไปทางทิศเหนอืตามแนวเขตของทางหลวง 
แผนดินหมายเลข 3325 ฟากตะวันออกจนจดจุดบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

3325 กับถนนไปเขาเตา 
     `บริเวณที่ 2' หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเล 
ของตําบลหัวหินและตําบลหนองแก เขาไปในแผนดินเปนระยะ 50 เมตร ตลอด 
แนวชายฝงทะเลของตําบลหัวหินและตําบลหนองแก โดยเริ่มจากเขตเทศบาล 
ตําบลหัวหินดานทิศเหนือไปทางทิศใต จนจดเขตเทศบาลตําบลหัวหินดานทิศใต 
ยกเวนพื้นที่บริเวณที่ 1 และพื้นที่พระราชวังไกลกังวล 
     `บริเวณที่ 3' หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 
ตลอดแนวออกไปอีกเปนระยะ 150 เมตร 
     `บริเวณที่ 4' หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 3 
ตลอดแนวออกไปอีกเปนระยะ 500 เมตร ยกเวนพื้นที่บริเวณที่ 5 
     `บริเวณที่ 5' หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณ 
ท่ี 1 (1) ตลอดแนวออกไปอีกเปนระยะ 400 เมตร ยกเวนพื้นที่บริเวณที่ 2 
และพื้นที่บริเวณที่ 3 
     ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
     ขอ 2  ใหกําหนดพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหัวหินและตําบลหนองแก 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทาย 
กฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปนี ้
     (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแต 
         (1) อาคารเด่ียวช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร พื้นที่อาคาร 
รวมกันไมเกิน 75 ตารางเมตร โดยอาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา 4 เมตร 
หางเขตท่ีดินของผูอ่ืนไมนอยกวา 2 เมตร มีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา 
รอยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น และตองหางจากชายฝงทะเล 
ไมนอยกวา 20 เมตร หรือหางจากคันขอบอางเก็บน้ําเขาเตาโดยรอบไมนอยกวา 
12 เมตร 
         (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา ร้ัวหรือกําแพงท่ีมีความสูงไมเกิน 
1 เมตร ประตูและสะพานท่ีไมไดสรางลงสูทะเล 
         (3) อาคารของทางราชการที่หางจากชายฝงทะเลเกิน 20 เมตร 
     (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแต 
         (1) อาคารตาม (ก) (1) และ (3) 
         (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา ร้ัวหรือกําแพงท่ีมีความสูงไมเกิน 
1 เมตร ประตู สะพาน และทาเทียบเรือ 
     (ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
         (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
         (2) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดย 
ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือส่ิงแวดลอม และมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 
100 ตารางเมตร 
         (3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแต 
การเลนมหรสพ 
         (4) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
         (5) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือ 
หลายหลังรวมกันเกิน 10 ตารางเมตร หรือเปนไปเพื่อการคาหรือกอเหตุรําคาญ 
         (6) อาคารขนาดใหญมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งขั้นใดในหลัง 
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร 
         (7) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 
300 ตารางเมตร หรือตลาดที่มีระยะหางจากตลาดอื่นนอยกวา 50 เมตร 
         (8) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการ 
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
         (9) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขาย และสถาน ี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
        (10) สถานพยาบาลท่ีมีเตียงสําหรับผูปวยคางคืนเกิน 5 เตียง 
        (11) ศาสนสถานและสถานศกึษา 
        (12) ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายทุกชนิด เวนแต 
ปายบอกช่ือสถานท่ีท่ีมีความสูงไมเกิน 12 เมตร 
        (13) อาคารที่สรางดวยวัสดุที่ไมถาวรหรือไมทนไฟเปนสวนใหญ 
เวนแตเปนอาคารเด่ียวช้ันเดียวท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร และตองมีระยะ 
หางจากอาคารอื่นโดยรอบไมนอยกวา 5 เมตร 
        (14) เพิงหรือแผงลอย 
        (15) อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 50 
ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
        (16) หองแถวหรือตึกแถว 
        (17) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานหรือฌาปนสถาน 
        (18) อาคารเก็บสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีลักษณะ 
ในทํานองเดียวกันที่ใชเปนที่เก็บ พัก หรือขนถายสินคา หรือสิ่งของเพื่อประโยชน 
ทางการคาหรืออุตสาหกรรม ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร 
        (19) โรงกําจัดมูลฝอย 
     (ง) ภายในบริเวณที่ 4 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
         (1) อาคารท่ีมีความสูงต้ังแต 23 เมตรขึ้นไป 
         (2) อาคารตาม (ค) (2) และ (5) 
         (3) อาคารตาม (ค) (18) ท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หลายหลังรวมกันเกิน 200 ตารางเมตร 
         (4)  อาคารที่มีที่วางในที่ดินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 30 
ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
     (จ) ภายในบริเวณที่ 5 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
         (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
         (2) โรงงานทุกประเภท เวนแตโรงงานที่ประกอบกิจการโดย 
ไมกอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข หรือไมเปนมลพิษตอชุมชน 
หรือส่ิงแวดลอม และมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 
100 ตารางเมตร 
         (3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแต 
การเลนมหรสพ 
         (4) สถานีขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
         (5) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการ 
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 
         (6) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับจําหนายขาย และสถาน ี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
         (7) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมสุสานหรือฌาปนสถาน 
         (8) โรงกําจัดมูลฝอย 
     การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
     ขอ 3  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม 
ตามที่กําหนดในขอ 2 
     ขอ 4  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 2 กอนหรือในวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหาม 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่ม ี
ลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอ 2 
     ขอ 5  อาคารท่ีไดรับใบอนุญาตหรือไดใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตาม 
กฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม 
กฎกระทรวงนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ 
กฎกระทรวงน้ีไมได 
 
                          ใหไว ณ วันที ่3 กันยายน พ.ศ. 2535 
                              พลตํารวจเอก เภา สารสิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจาก 
ไดมีการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองท่ีบางสวนในตําบลหัวหิน 
และตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ลงวันท่ี 8 กันยายน 
พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2534 เปนตนมา 
แตมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา 
ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้น 
มีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิกไป และโดยท่ีสมควรหามกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทรอบ ๆ บริเวณพระราชวัง 
ไกลกังวลดวย เพื่อประโยชนในดานการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม และการผังเมือง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
                         กฎกระทรวง 
                    ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) 
              ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
                         พ.ศ. 2522 
                          ------ 
 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
     ขอ 2  ในกฎกระทรวงนี ้
     `บริเวณที่ 1' หมายความวา 
     (1) พื้นที่ในเขตตําบลบางกะเจาและตําบลบางกอบัว โดยวัดจากหลักเขต 
ท่ี 2 ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใตที่อยูหางจากแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงฟาก 
ตะวันออกระยะ 150 เมตร ไปทางทิศใตขนานกับแนวศูนยกลางถนนเพชรหึง 
จนจดจุดที่อยูหางจากทางแยกถนนเพชรหึงบรรจบกับซอยบัวผึ้งพัฒนาเปนระยะ 
350 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวตั้งฉากกับแนวขนานกับแนว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ศูนยกลางถนนเพชรหึงจนจดแนวขนานระยะ 500 เมตร กับแนวศูนยกลาง 
ถนนเพชรหึงฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือตามแนวขนานดังกลาวจนจด 
หลักเขตท่ี 1 ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงใต จากหลักเขตท่ี 1 และหลักเขตที ่2 
ไปทางทิศเหนือตามแนวตั้งฉากกับแนวระหวางหลักเขตที่ 1 และหลักเขตที ่2 
จนจดแนวแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร 
     (2) พื้นที่ในเขตตําบลบางกะเจาและตําบลบางยอ โดยวัดจากหลักเขต 
ท่ี 10 ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกที่อยูหางจากแนวศูนยกลางคลอง 
บางกะเจาฝงเหนือระยะ 150 เมตร ไปทางทิศตะวันออกขนานกับแนวศูนยกลาง 
คลองบางกะเจาจนจดแนวเขตถนนสาธารณะฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทาง 
ทิศเหนือตามแนวเขตถนนสาธารณะฟากตะวันออกจนจดแนวเขตถนนบางกะเจา 
ฟากใต จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตถนนบางกะเจาฟากใตจนจด 
จุดที่อยูหางจากทางแยกถนนสาธารณะบรรจบกับถนนบางกะเจาเปนระยะ 100 เมตร 
จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันออกขนานกับแนวศูนยกลางถนนบางกะเจาจนจดจุดที่อยู 
หางจากแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงระยะ 300 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศเหนือ 
ตามแนวตั้งฉากกับแนวศูนยกลางถนนบางกะเจาเปนระยะ 300 เมตร จากจุดนี้ 
ไปทางทิศใตขนานกับแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงจนจดเขตทางถนนเพชรหึงฟาก 
ตะวันตกที่จุดหางจากทางแยกถนนเพชรหึงกับซอยวัดกองแกวระยะ 150 เมตร 
และไปตามแนวเขตถนนเพชรหึงฟากตะวันตกจนถึงจุดที่อยูหางจากแนวศูนยกลาง 
ซอยวัดกองแกวระยะ 200 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตกขนานกับแนว 
ศูนยกลางซอยวัดกองแกวจนจดหลักเขตท่ี 9 ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 
จากหลักเขตท่ี 9 และหลักเขตที ่10 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวตั้งฉากกับแนว 
ระหวางหลักเขตท่ี 9 และหลักเขตที ่10 จนจดแนวแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
กับกรุงเทพมหานคร 
     (3) พื้นที่ในเขตตําบลบางกอบัวและตําบลบางน้ําผึ้ง โดยวัดจากหลักเขต 
ท่ี 3 ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันตกตามแนวริมฝงคลองยายเอ็ด 
ฝงใต จนจดแนวขนานระยะ 150 เมตร กับแนวศูนยกลางซอยวัดบางน้ําผึ้งนอก 
ฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใตตามแนวขนานกับซอยวัดบางน้ําผึ้งนอกจนจด 
จุดที่อยูหางจากแนวกึ่งกลางคลองบางกะเจาเปนระยะ 650 เมตร จากจุดนี้ 
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวตั้งฉากกับแนวขนานกับซอยวัดบางน้ําผึ้งนอกจนจด 
หลักเขตท่ี 4 ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก จากหลักเขตท่ี 3 และหลักเขต 
ท่ี 4 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวตั้งฉากกับแนวระหวางหลักเขตที ่3 และหลักเขต 
ท่ี 4 จนจดแนวแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการ กับกรุงเทพมหานคร 
     (4) พื้นที่ในเขตตําบลบางกอบัวและตําบลบางน้ําผึ้ง โดยทิศเหนือจดแนว 
ขนานระยะ 700 เมตร กับแนวศูนยกลางซอยสายน้ําผึ้งฟากเหนือ ทิศตะวันออก 
จดแนวขนานระยะ 200 เมตร กับแนวศูนยกลางซอยวัดบางน้ําผึ้งนอกฟากตะวันตก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทิศใตจดแนวขนานระยะ 200 เมตร กับแนวศูนยกลางถนนกลางซอยสายน้ําผึ้ง 
ฟากเหนือ และทิศตะวันตกจดแนวขนานระยะ 250 เมตร กับแนวศูนยกลางถนน 
เขาวัดบางน้ําผึ้งในและจดริมฝงคลองบางกะเจาฝงตะวันออกและคลองแพฝง 
ตะวันออก 
     (5) พ้ืนท่ีในเขตตําบลบางยอ ตําบลทรงคนอง และตําบลบางกระสอบ 
โดยวัดจากหลักเขตท่ี 5 ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือที่อยูหางจากแนวกึ่งกลาง 
คลองวัดบางกระสอบระยะ 250 เมตร ไปทางทิศเหนือขนานกับแนวกึ่งกลาง 
คลองวัดบางกระสอบจนจดแนวเขตซอยวัดบางกระสอบฟากเหนือ จากจุดนี้ไป 
ตามแนวเขตซอยวัดบางกระสอบฟากเหนือและฟากตะวันตกจนจดแนวขนานระยะ 
100 เมตร กับแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงฟากตะวันตก จากจุดนี้ไปทางทิศใต 
ตามแนวขนานกับแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงจนจดจุดท่ีอยูหางจากทางแยกถนน 
เพชรหึงกับถนนเขาวัดจากแดงเปนระยะ 400 เมตร จากจุดนี้ไปทางทิศใตตาม 
แนวตั้งฉากกับแนวขนานแนวศูนยกลางถนนเพชรหึงฟากตะวันตกจนจดแนวขนาน 
ระยะ 100 เมตร กับแนวกึ่งกลางคลองสาธารณะฝงตะวันตก จนจดหลักเขตท่ี 6 
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ จากหลักเขตท่ี 5 และหลักเขตที ่6 ไปทางทิศใต 
ตามแนวตั้งฉากกับแนวระหวางหลักเขตที่ 5 และหลักเขตที ่6 จนจดแนวแบงเขต 
ตําบลบางกระสอบกับตําบลสําโรงใต และตําบลทรงคนองกับตําบลบางหญาแพรก 
     (6) พื้นที่ในเขตตําบลบางยอและตําบลทรงคนอง โดยวัดจากหลักเขตท่ี 7 
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือที่อยูหางจากแนวศูนยกลางถนนเขาวัดจากแดง 
ระยะ 300 เมตร ไปทางทิศเหนือขนานกับแนวศูนยกลางถนนเขาวัดจากแดง 
จนจดแนวขนานระยะ 300 เมตร กับแนวริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือ จาก 
จุดนี้ไปทางทิศตะวันตกตามแนวขนานกับแนวริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงเหนือจนจด 
แนวเขตถนนเขาวัดจากแดงฟากตะวันออก และไปทางทิศเหนือตามแนวเขตถนน 
เขาวัดจากแดงและถนนเพชรหึงฟากตะวันออกจนจดแนวขนานระยะ 200 เมตร 
กับแนวศูนยกลางถนนเขาวัดบางขม้ินฟากตะวันออก จากจุดนี้ไปทางทิศตะวันตก 
ตามแนวขนานกับแนวศูนยกลางถนนเขาวัดบางขม้ินฟากตะวันออก จนจดหลักเขต 
ท่ี 8 ที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก จากหลักเขตท่ี 8 ไปทางทิศตะวันตก 
จนจดแนวแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร จากจุดนี้ไปทาง 
ทิศใตตามแนวแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร จนจดแนวเขต 
ตําบลทรงคนองดานตะวันตกและไปตามแนวเขตตําบลทรงคนองดานตะวันตก 
และดานใต จนจดแนวขนานกับแนวศูนยกลางถนนเขาวัดจากแดงท่ีจุดซึ่งอยูหาง 
จากแนวศูนยกลางถนนเขาวัดจากแดงเปนระยะ 300 เมตร และจากจุดนี้ไปทาง 
ทิศเหนือจนจดหลักเขตท่ี 7 
     `บริเวณที่ 2' หมายความวา พื้นที่ในทองที่ตําบลบางกะเจา ตําบลบางกอบัว 
ตําบลบางยอ ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลบางกระสอบ และตําบลทรงคนอง ยกเวนพื้นที่ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในบริเวณที่ 1 
     ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
     ขอ 3  ใหกําหนดพื้นที่ในทองที่ตําบลบางกะเจา ตําบลบางกอบัว ตําบลบางยอ 
ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลบางกระสอบและตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัด 
สมุทรปราการ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหาม 
กอสรางอาคารชนิดและประเภทดังตอไป นี ้
     (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
         (1) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
         (2) คลังสินคา 
         (3) โรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมต้ังแตหาแรงมาหรือเทียบเทา 
ขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
         (4) ทาจอดเรือ 
         (5) หองแถว ตึกแถว เวนแตเปนการกอสรางทดแทนอาคารเดิม 
โดยมีพื้นที่ไมมากกวาพื้นที่ของอาคารเดิม และมีความสูงไมเกิน 15 เมตร 
         (6) อาคารที่ใชสําหรับประกอบกิจการคาหรือธุรกิจบางสวนหรือทั้งหมด 
ซึ่งมีระยะหางจากอาคารขางเคียงดานใดดานหนึ่งนอยกวา 4 เมตร หรือมีความสูง 
เกิน 15 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารชั้นลางเกิน 100 ตารางเมตร 
     (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารอ่ืนใด เวนแต 
         (1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 12 เมตร 
โดยแตละหลังต้ังหางกันไมนอยกวา 4 เมตร และหางเขตท่ีดินผูอ่ืนไมนอยกวา 
2 เมตร 
         (2) เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง ประตู และสะพานที่ 
ไมไดสรางลงสูแมนํ้าเจาพระยา 
     การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
     ขอ 4  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร 
ใด ๆ ซ่ึง 
     (1) มีระยะหางจากศูนยกลางถนนเพชรหึง-บางกอบัว นอยกวา 12 เมตร 
     (2) มีระยะหางจากศูนยกลางถนนสาธารณะเฉพาะในทองท่ีตําบลทรงคนอง 
นอยกวา 6 เมตร 
     (3) มีระยะหางจากศูนยกลางถนนสาธารณะเฉพาะในทองท่ีตําบลบางกะเจา 
ตําบลบางกอบัว ตําบลบางยอ ตําบลบางน้ําผึ้ง และตําบลบางกระสอบ นอยกวา 
8 เมตร 
     (4) มีระยะหางจากรมิคู คลอง หรือลํากระโดงสาธารณะ นอยกวา 6 เมตร 
     (5) มีที่วางโดยรอบอาคารนอยกวารอยละ 75 ของท่ีดินแปลงน้ัน 
     ท้ังน้ี เวนแตเขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง ประตู และสะพาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท่ีไมไดสรางลงสูแมนํ้าเจาพระยา 
     ขอ 5  ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 3 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหาม 
ตามที่กําหนดในขอ 3 และขอ 4 
     ขอ 6  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 3 กอนหรือในวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหาม 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะ 
ตองหามตามท่ีกําหนดในขอ 3 และขอ 4 
     ขอ 7  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตาม 
กฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม 
กฎกระทรวงนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ 
กฎกระทรวงน้ีไมได 
 
                          ใหไว ณ วันที ่9 กันยายน พ.ศ. 2535 
                               พลตํารวจเอก เภา สารสิน 
                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจาก 
ปจจุบันทองที่ตําบลบางกะเจา ตําบลบางกอบัว ตําบลบางยอ ตําบลบางน้ําผึ้ง 
ตําบลบางกระสอบ และตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการกอสรางและการใชอาคารไปจากเดิมอยาง 
รวดเร็ว สมควรปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง ดัดแปลง 
หรือการใชอาคารในบริเวณดังกลาวตามที่ไดกําหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 
(พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ซ่ึงใชบังคับในทองท่ีดังกลาวใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  ท้ังน้ี เพื่อประโยชนในดาน 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการควบคุมความหนาแนนของอาคาร  จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
บทเฉพาะกาล 
-------------------- 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจาก 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดยกเวนใหเฉพาะอาคารที่เกี่ยวกับความมั่นคง 
ในทางราชการทหารหรือตํารวจเทานั้นที่ไมตองขออนุญาตและไมตองปฏิบัติให 
ถูกตองตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
แตโดยที่อาจมีอาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการ หรือใชเพื่อ 
สาธารณประโยชนและอาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคาร 
ที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล 
ตางประเทศ ที่มีความจําเปนตองไดรับการยกเวนดังกลาว สมควรใหคณะรัฐมนตร ี
มีอํานาจอนุญาตใหอาคารนั้นไดรับยกเวนไดในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ  จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี ้
-------------------- 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ี 
ปรากฏวาผูที่อยูในอาคารที่มีการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีลักษณะ 
ทํานองเดียวกันท่ีประต ูหนาตาง หรือที่ดานนอกหรือดานในของอาคาร อันเปน 
การกีดขวางการหนีออกจากอาคารหรือการชวยเหลือผูที่อยูในอาคารเมื่อเกิด 
อัคคีภัย ตองเสียชีวิตอยูเนือง ๆ เนื่องจากไมสามารถหนีออกสูภายนอกอาคาร 
ไดทัน สมควรกําหนดหลักเกณฑในการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือส่ิงอ่ืนดังกลาว 
ที่ประตู หนาตาง หรือที่ดานนอกหรือดานในของอาคารเพื่อปองกันมิใหเกิด 
อันตรายดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
-------------------- 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจาก 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
รื้อถอนอาคารหรือเคลื่อนยายอาคาร ตองแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ 
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ พรอมกับคําขออนุญาต 
แตสภาพโครงสรางของอาคารประเภทอาคารอยูอาศัยไมเกินสองชั้นและมีพื้นที ่
อาคารรวมกันไมเกิน 75 ตารางเมตร ในเขตสุขาภิบาลและเขตองคการบริหาร 
สวนจังหวัด สมควรใหผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวแนบเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวกับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แผนผังบริเวณและแบบแปลนพื้นของอาคารทุกชั้นพรอมกับคําขออนุญาต  จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี ้
เชิงอรรถ 
-------------------- 
   *[1] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   *[2] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   *[3] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   *[4] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   *[5] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
        แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
        แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
        แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   *[6] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
        แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   *[7] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   *[8] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   *[9] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[10] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[11] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[12] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[13] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2531) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[14] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[15] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[16] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[17] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[18] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
        แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[19] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[20] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[21] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[22] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[23] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
        แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
        แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[24] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[25] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  *[26] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  *[27] แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
        แกไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 
 


