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ตารางที่ ค-1
ขอมูลประกอบการพิจารณาประกาศพระราชกฤษฎีกา
ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ในทองที่ตําบล………………………….
อําเภอ……………………………….
จังหวัด……………………………….
ขอ

คําถาม

1

ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตเทศบาลหรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสุขาภิบาลหรือองคกรบริหาร
สวนตําบลแลวหรือยัง (ถามี แลวใหสงสําเนาพระราช
กฤษฎีกาหรือประกาศพรอมแนบแผนที่มาดวย)
ทองถิ่นเห็นสมควรที่จะประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือไม
เพราะเหตุใด
เปนสถานที่ทองเที่ยว (ตามบัญชีของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย) หรือไม ถาเปนสถานที่ทองเที่ยวใหระบุ
ชื่อและประเภทสถานที่ทองเที่ยว เชน น้ําตก, ถ้ํา,ทะเล,
โบราณสถานฯ มาดวย
ใหสงแผนที่แสดงรายละเอียด
4.1 แนวถนนสาธารณะ ขนาดความกวาง สภาพของ
ถนน และชนิดของถนน เชนดิน ดินลูกรัง คอนกรีต
หรือลาดยาง
4.2 บริเวณที่ประชาชนกอสรางอาคารบานเรือนหนาแนน
4.3 บริเวณที่มีแนวโนมวาการกอสรางอาคารจะ
ขยายตัวในภายหนา
4.4 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เชน ภูเขา หวย หนอง บึง
ลําคลอง ที่ราบหรือ ไรนา
ขอใหแสดงขอคิดเห็นหรือรายละเอียดประกอบ
ทุกขอดวย

2

3

4
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คําตอบ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ขอ
คําถาม
5 5.1 จํานวนประชากรในเขตที่จะควบคุมอาคารมีอยู
เทาใด
5.2 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพในทางใด
6

พื้นที่ที่จะควบคุมอาคาร มีทั้งหมดประมาณเทาใด
กี่ตารางกิโลเมตร

7

เปนทองที่ที่ทางราชการตองการสงวนไวหรือไม
ถาเปนพื้นที่ที่ตองการสงวนไวใหระบุชนิดหรือ
ประเภทพื้นที่นั้นดวย (เชน เขตอุตสาหกรรม การขยาย
เมืองหลัก เปนตน)

8

ในพื้นที่ที่จะควบคุมอาคารปจจุบันมีอาคารอยูรวม
ทั้งสิ้น จํานวนเทาใด
8.1 ตึกแถว
8.2 หอแถว
8.3 อาคารเดี่ยว
8.4 โรงงานอุตสาหกรรม
จํานวนคนงานรวมทั้งสิ้น
8.5 ธนาคาร
8.6 โรงแรม
8.7 โรงมหรสพ
8.8 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
8.9 สถานีบริการแกส
8.10 สถานีบริการแกสและน้ํามันเชื้อเพลิงในสถานี
บริการเดียวกัน
8.11 โรงเรียน
8.12 สํานักงาน
8.13 อาคารอื่นๆ

คําตอบ
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ขอ
คําถาม
9 ปจจุบันในพื้นที่ที่จะควบคุมอาคารมีกิจการ
สาธารณูปโภคดังตอไปนี้ แลวหรือไม
9.1 ทางระบายน้ําสาธารระ
9.2 ไฟฟา
9.3 ประปา
หากยังไมมี ทองถิ่นมีโครงการหรือแผนงานที่จะ
ดําเนินการเมื่อใด
10 ถาประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แลวจะใหนายชาง นายตรวจ
จากที่ใดมาปฏิบัติงาน
ก. ของทองถิ่นเอง
ข. ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ค. จากแหลงอื่นๆ (ระบุ)
11 มีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และประชาชน
สวนใหญใหความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2536 แลวหรือไม
12 ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของทองถิ่น

คําตอบ

(ลงชื่อ) …………………………………... นายกเทศมนตรี/ประธานกรรมการสุขาภิบาล/ประธาน
(…………………………………….) กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
วันที่ ………. เดือน ………………. พ.ศ. …………
ความเห็นผูวาราชการจังหวัด
……………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………...………………
(ลงชื่อ) ………………...…………………ผูวาราชการจังหวัด……………………………………
(……………………………………)
วันที่ ………. เดือน ………………. พ.ศ. …………
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ตารางที่ ค-2 แสดงน้าํ หนักบรรทุกจรของสวนตางๆ ของอาคารแตละประเภท
ประเภทและสวนตางๆ ของอาคาร
(1)
(2)
(3)
(4)

หลังคา
กันสาดหรือหลังคาคอนกรีต
ที่พักอาศัย โรงเรียนอนุบาล หองน้ํา หองสวม
หองแถว ตึกแถวที่ใชพักอาศัย อาคารชุด หอพัก โรงแรม
และหองคนไขพิเศษของโรงพยาบาล
(5) สํานักงาน ธนาคาร
(6) (ก) อาคารพาณิชย สวนของหองแถว ตึกแถวที่ใชเพื่อการ
พาณิชย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน และ
โรงพยาบาล
(ข) หองโถง บันได ชองทางเดินของอาคารชุด หอพัก
โรงแรม สํานักงาน และธนาคาร
(7) (ก) ตลาด อาคารสรรพสินคา หอประชุม โรงมหรสพ
ภัตตาคาร หองประชุม หองอานหนังสือในหองสมุด
หรือหอสมุด ที่จอดหรือเก็บรถยนตนั่ง หรือรถจักยานยนต
(ข) หองโถง บันได ชองทางเดินของอาคารพาณิชย
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน
(8) (ก) คลังสินคา โรงกีฬา พิพิธภัณฑ อัฒจันทร โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพิมพ หองเก็บเอกสารและพัสดุ
(ข) หองโถง บันได ชองทางเดินรถของตลาด อาคาร
สรรพสินคา หองประชุม หอประชุม โรงมหรสพ
ภัตตาคาร หองสมุดและหอสมุด
(9) หองเก็บหนังสือของหองสมุดหรือหอสมุด
(10) ที่จอดรถหรือเก็บรถยนตบรรทุกเปลา

หนวยน้ําหนักบรรทุกจรเปน
กิโลกรัมตอตารางเมตร
30
100
150
200
250

300
300

400
400
500

500
600
800
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ตารางที่ ค-3 แสดงชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้
ประเภทอาคาร
1. อาคารอยูอาศัย
2. อาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวา
ดวยหอพัก สํานักงานอาคารสาธารณะ
อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารพิเศษ

ความกวาง
1.0 เมตร
1.50 เมตร

ตารางที่ ค-4 แสดงหองหรือสวนของอาคารที่ใชในการทํากิจกรรมตางๆ
ตองมีระระดิ่งไมนอยกวาตามที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
ประเภทการใชอาคาร
ระยะดิ่ง
1. หองที่ใชเปนที่พักอาศัย บานแถว หองพักโรงแรม
2.60 เมตร
หองเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสําหรับอาคารอยูอาศัย
หองพักคนใช
2. หองที่ใชเปนสํานักงาน หองเรียน หองอาหาร
3.00 เมตร
หองโถงภัตตาคาร โรงงาน
3. หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม คลังสินคา
3.50 เมตร
โรงครัว ตลาด และอื่นๆ ที่คลายกัน
4. หองแถว ตึกแถว
4.1 ชั้นลาง
3.50 เมตร
4.2 ตั้ง แตชั้นสองขึ้นไป
3.00 เมตร
5. ระเบียง
2.20 เมตร
ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งใหวัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นใตหลังคาใหวัดจากพื้นถึงยอดฝา
หรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของหองหรือสวนของอาคารที่อยูภายในโครงสรางของหลังคา ใหวัด
จากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของหองหรือสวนของอาคารดังกลาวที่ไมใชโครงสรางของหลังคา
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ตารางที่ ค-5 แสดงชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
ชนิดของเครื่องดับเพลิง
(1) หองแถว ตึกแถว
(1) น้ําอัดความดัน
บานแถว และบานแฝด (2) กรด-โซดา
ที่มีความสูงไมเกิน 2 ชั้น (3) โฟมเคมี
(4) กาซคารบอนไดออกไซด
(5) ผงเคมีแหง
(6) เฮลอน (HALON 1211)
(2) อาคารอื่นนอกจากอาคาร (1) โฟมเคมี
ตาม (1)
(2) กาซคารบอนไดออกไซด
(3) ผงเคมีแหง
(4) เฮลอน (HALON 1211)

ขนาดบรรจุไมนอยกวา
10 ลิตร
10 ลิตร
10 ลิตร
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
10
4
4
4

ลิตร
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
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ตารางที่ ค-6 แสดงจํานวนหองน้ําและหองสวมของอาคาร
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
(1) อาคารอยูอาศัยตอ 1 หลัง
(2) หองแถวหรือตึกแถวไมวาจะใชเพื่อการพาณิชย
หรือพักอาศัยตอพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละ
คูหาไมเกิน 200 ตารางเมตร หองแถวหรือตึกแถว
ไมวาจะใชเพื่อการพาณิชยหรือพักอาศัยตอพื้นที่
อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหาเกิน 200 ตารางเมตร
หองแถวหรือตึกแถวไมวาจะใชเพื่อการพาณิชย
หรือพักอาศัยแตละคูหาที่สูงเกิน 3 ชั้น
(3) โรงงาน
(ก) ตอพื้นที่อาคารทุก 400 ตารางเมตรสําหรับ
ผูชาย
(ข) ตอพื้นที่อาคารทุก 400 ตารางเมตรสําหรับ
ผูหญิง
(4) โรงแรมและบานเชาพักชั่วคราวตอหองพัก
1 หองพัก
(5) อาคารชุด ตอ 1 ชุด
(6) หอพัก ตอพื้นที่อาคาร 50 ตารางเมตร
(7) หอประชุหรือโรงมหรสพ ตอพื้นที่อาคาร 200
ตารางเมตร หรือตอ 100 คน ที่กําหนดใหใชสอย
อาคารนั้น ทั้งนี้ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(8) สถานศึกษา
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หองสวม
หองน้ํา อางลางมือ
ที่ถายอุจจาระ ที่ถายปสสาวะ
1
1

1

-

-

-

2

1

1

-

2

1

1

-

1

1

1

1

2

-

1

1

1
1
1

-

1
1
1

1
1
1

1
2

2
-

1

1
1
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ตารางที่ ค-6 แสดงจํานวนหองน้ําและหองสวมของอาคาร (ตอ)
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
(ก) สถานศึกษาชาย ตอจํานวนนักเรียนนักศึกษา
ชาย 50 คน
(ข) สถานศึกษาหญิง ตอจํานวนนักเรียน
นักศึกษาหญิง 50 คน
(ค) สหศึกษา ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา 50 คน
สําหรับนักเรียน นักศึกษาชาย
สําหรับนักเรียน นักศึกษาหญิง
(9) สํานักงาน ตอพื้นที่อาคาร 300 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(10) ภัตตาคาร ตอพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหาร
200 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(11) อาคารพาณิชย ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(12) สถานที่เก็บรักษา ตอพื้นที่อาคาร
1,000 ตารางเมตร
(13) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ตอพื้นที่อาคาร 200 เมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง

หองสวม
หองน้ํา อางลางมือ
ที่ถายอุจจาระ ที่ถายปสสาวะ
2

2

-

1

3

-

-

1

1
1

1
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

1

1

-

1

2
2

2
-

-

1
1
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ตารางที่ ค-6 แสดงจํานวนหองน้ําและหองสวมของอาคาร (ตอ)
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
(14) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการตอ
พื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(15) อาคารสถานีขนสงมวลชน ตอพื้นที่อาคาร
200 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(16) อาคารที่จอดรถสําหรับบุคคลทั่วไปตอพื้นที่
อาคาร 1,000 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(17) สถานกีฬาในรม ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
หรือตอ 100 คน ทั้งนี้ใหถือจํานวนที่มากกวา
เปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(18) ตลาด ตอพื้นที่อาคารทุก 200 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(19) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวย
การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง และ หรือสถานี
บริการกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(20) อาคารชั่วคราว ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
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หองสวม
หองน้ํา อางลางมือ
ที่ถายอุจจาระ ที่ถายปสสาวะ

1
2

2
-

-

1
1

2
5

4
-

-

1
1

1
1

1
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

1
1
1

1
-

1
1
-

1
1
-
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ตารางที่ ค-7 อาคารที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ลําดับ
1

2
3

4
5
6

ประเภทอาคาร
บัญชีทายประกาศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
อาคารที่ตั้งอยูริมแมน้ํา ฝงทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด
หรือที่อยูใกลหรือในอุทยานแหงชาติ หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร ซึ่งเปนบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดผล
กระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
อาคารชุดพักอาศัย ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
(1) กรณีตั้งอยูริมแมน้ํา ฝงทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด
ซึ่งเปนบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
(2) กรณีโครงการที่ไมอยูในขอ (1)
บัญชีทายประกาศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539)
โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ
อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ขนาด
อาคารที่มีขนาด
1. ความสูงตั้งแต 23.00 ม. ขึ้นไป หรือ
2. มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด
ในหลังเดียวกัน ตั้งแต 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป
ที่มีจํานวนหองชุดตั้งแต 80 หองชุดขึ้นไป
5.1 ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต
30 เตียงขึ้นไป
5.2 ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืน ตั้งแต
50 เตียงขึ้นไป
ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หอง ขึ้นไป
ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หอง ขึ้นไป
ทุกขนาด

หมายเหตุ อางอิง บัญชีทายประกาศ :
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) และ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539)
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ตาราง ค-8 ขอบเขตงานของสถาปนิก วิศวกรกับประเภทอาคาร
ออกแบบ
ประเภทอาคาร

สถาปนิก

บานพักอาศัย
1 ชั้น
(ดูหมายเหตุ)
1.5 ชั้น
2 ชั้น
2.5 ชั้น
3 ชั้น
หองแถว
1 ชั้น
1.5 ชั้น
2 ชั้น
2.5 ชั้น
3 ชั้น
4 ชั้น
ตึกแถว
1 ชั้น
1.5 ชั้น
2 ชั้น

(ดูหมายเหตุ)

(ดูหมายเหตุ)

บานแฝด
1 ชั้น
1.5 ชั้น
2 ชั้น
2.5 ชั้น
3 ชั้น

(ดูหมายเหตุ)

ควบคุมงาน

วิศวกร
โยธา ไฟฟา เครื่องกล

1

-

-

1
2

-

-

-

-

-

1

-

-

สถาปนิก

(ดูหมายเหตุ)

(ดูหมายเหตุ)

(ดูหมายเหตุ)

(ดูหมายเหตุ)

โยธา

วิศวกร
ไฟฟา เครื่องกล

1

-

-

1
1

-

-

-

-

-

1

-

-

อาคารสูง

2

2

2

2

2

1

1

1

อาคารขนาด
ใหญพิเศษ

2

2

2

2

2

1

1

1

1 ภาคี
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หมายเหตุ
1.อาคารอยูอาศัยที่มีพนื้ ที่เกิน 150 ตร.ม.
หรืออาคารเพือ่ การเกษตร เชน โรงนา
ยุงฉางที่มพี ื้นที่เกิน 400 ตร.ม. ตองมี
สถาปนิกเปนผูออกแบบและควบคุมงาน
2.ภาคีสถาปนิกออกแบบและควบคุม
อาคารสูงไมเกิน 15 ม. และมีพนื้ ที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไมเกิน
1,000 ตร.ม.
1.อาคารอยูอาศัยที่มีพนื้ ที่เกิน 150 ตร.ม.
หรืออาคารเพือ่ การเกษตร เชน โรงนา
ยุงฉางที่มพี ื้นที่เกิน 400 ตร.ม. ตองมี
สถาปนิกเปนผูออกแบบและควบคุมงาน
2.ภาคีสถาปนิกออกแบบและควบคุม
อาคารสูงไมเกิน 15 ม. และมีพนื้ ที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไมเกิน
1,000 ตร.ม.
1.อาคารอยูอาศัยที่มีพนื้ ที่เกิน 150 ตร.ม.
หรืออาคารเพือ่ การเกษตร เชน โรงนา
ยุงฉางที่มพี ื้นที่เกิน 400 ตร.ม. ตองมี
สถาปนิกเปนผูออกแบบและควบคุมงาน
2.ภาคีสถาปนิกออกแบบและควบคุม
อาคารสูงไมเกิน 15 ม. และมีพนื้ ที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไมเกิน
1,000 ตร.ม.
1.อาคารอยูอาศัยที่มีพนื้ ที่เกิน 150 ตร.ม.
หรืออาคารเพือ่ การเกษตร เชน โรงนา
ยุงฉางที่มพี ื้นที่เกิน 400 ตร.ม. ตองมี
สถาปนิกเปนผูออกแบบและควบคุมงาน
2.ภาคีสถาปนิกออกแบบและควบคุม
อาคารสูงไมเกิน 15 ม. และมีพนื้ ที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไมเกิน
1,000 ตร.ม.
-เฉพาะระบบลิฟต ผูควบคุมงานตอง
เปนวิศวกรไฟฟาหรือเครื่องกลระดับ
สามัญขึ้นไป
-เฉพาะระบบระบายอากาศผูควบคุม
งานตองเปนวิศวกรเครื่องกลระบบ
สามัญขึ้นไป

3 วุฒิ
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ตาราง ค-9 อาคารที่ตองขออนุญาต
ลําดับ
การกอสรางอาคาร
1 อาคารที่จะกอสรางใหมทุกประเภท
ลําดับ
การดัดแปลงอาคาร
อาคารเดิม หรืออาคารขณะกอสราง หากมีการดําเนินการดังนี้
1 เปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต
อัดแรง หรือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ
2 เปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร
โดยใชวัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่น ซึ่งเปนการ
เพิ่มน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใดเกิน
รอยละ 10
3 เปลี่ยนแปลง ตอเติม เพิ่ม ลด หรือ ขยายซึ่งลักษณะขอบเขต
แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่สวนตางๆ ของอาคารที่
ไมเปนโครงสรางของอาคาร ซึ่งเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแก
โครงสรางของอาคารสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละ 10
4 ลดหรือขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ใหมีเนื้อที่นอยลงหรือ
มากขึ้น รวมกันเกิน 5 ตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวน
เสาหรือคาน
5 ลดหรือขยายเนื้อที่ของหลังคา ใหมีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันเกิน 5
ตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน
6 ระยะที่ตั้งของอาคารถึงขอบเขตที่ดิน หรือขอบเขตที่สาธารณะ
แตกตางจากแผนผังบริเวณตามที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 20
7
สัดสวนโครงสรางของอาคาร แตกตางจากแบบแปลนหรือ
รายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 5
ลําดับ
การรื้อถอนอาคาร
1 อาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่
สาธารณะ นอยกวาความสูงของอาคาร
2
อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร

อางอิง
- มาตรา 21
อางอิง
- มาตรา 21
-กฎกระทรวงฉบับที่ 11
(พ.ศ.) 2528
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2528)

มาตรา
-มาตรา 22
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2528) ขอ 2 วรรค สอง
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ตาราง ค-9 อาคารที่ตองขออนุญาต (ตอ)
ลําดับ
การเคลื่อนยายอาคาร
1 อาคารที่ตองการเคลื่อนยายจากที่ตั้งเดิมไปยังสถานที่ใหม ซึ่ง
สถานที่ใหมอาจจะอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นเดิม
หรือเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่นก็ได
ลําดับ
การรื้อถอนอาคาร
1 อาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่
สาธารณะ นอยกวาความสูงของอาคาร
2
อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร
ลําดับ ดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
เพื่อการอื่น
ที่จอดรถยนตที่ไดรับอนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พ.ศ. 2479 สําหรับอาคารที่ตองจัดใหมีที่จอดรถยนตถือ
เปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคาร
นั้นยังอยู กรณีตองขออนุญาต เชน
1 ยกเลิกที่จอดรถยนตภายนอกอาคารและยายไปจัดภายในอาคาร
ที่กอสรางขึ้นใหม
2 จัดที่จอดรถยนตภายนอกอาคารหรือภายในอาคารใหมจํานวน
เทาเดิม
3 ยกเลิกที่จอดรถยนต เดิมบางสวนจํานวนที่จอดรถยนตคงเหลือ
เพียงพอตามกฎกระทรวง
4 เปลี่ยนแปลงทางวิ่งรถยนต ทางเขา-ออกรถยนต ปากทางเขาออก
รถยนตไปจากเดิมที่เคยไดรับอนุญาต
การเปลี่ยนแปลงที่จอดรถยนตของอาคารเพื่อการดัดแปลงอาคาร
นั้น ใหขออนุญาตดัดแปลงอาคารเพียงอยางเดียว
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อางอิง
- มาตรา 21

อางอิง
-มาตรา 22
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528) ขอ 2 วรรค สอง
อางอิง

-กฎกระทรวง ฉบับที่ 7
(พ.ศ.2517)
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ตาราง ค-10 อาคารที่ไมตองขออนุญาต
ลําดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

อาคารที่ยกเวนไมตองยื่นขออนุญาต
อางอิง
(1) อาคารดังตอไปนี้ไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตตาม
มาตรา 21 22, 23, 24, 32, 33, และ 34
อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อ
- มาตรา 21, 22, 23, 24, 32, 33
สาธารณะประโยชน
และ 34
อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อ
สาธารณะประโยชน
อาคารขององคการของรัฐที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการ
ขององคการหรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน
โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา
ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการ
ของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหวางประเทศไทยกับ
รัฐบาลตางประเทศ
อาคารที่ทําการสถานทูต หรือสถานกงสุลตางประเทศ
(2) ผูดําเนินการของอาคารของหนวยงานดังกลาวนี้ จะตอง
แจงและสงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบ
แปลนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การอนุญาต การตอใบอายุ
ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง จํานวน 2 ชุดใหเจาพนักงานทองถิ่นกอน
ทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ไมนอย
กวา 30 วัน และแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ
แบบแปลน ตองถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่นหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดวย

ภาคผนวก ค ตารางเอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานควบคุมอาคาร

203

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

ตาราง ค-10 อาคารที่ไมตองขออนุญาต (ตอ)
ลําดับ

2

3
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อาคารที่ยกเวนไมตองยื่นขออนุญาต
อางอิง
(3) ทั้งนี้ไมบังคับแกการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ดัดแปลง หรือใชพื้นที่หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการ
อื่น ภายในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(4) ทั้งนี้ ขอ (2) และ (3) มิใหใชบังคับแกอาคารตาม (1) ที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงในทางราชการหรือตํารวจ หรือแกอาคาร
ตาม (1) ขอ 1.1 และ 1.5 ที่คณะรัฐมนตรีอนุญาต ในกรณีที่มี
เหตุผลพิเศษ ทั้งนี้ โดยจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงและไดรับแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน และรายการประกอบแบบแปลนตามขอ 1 (2) ใหตรวจ
พิจารณาภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน และรายการประกอบแบบแปลน ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การรักษาแนวอาคารตามถนนใหเปนระเบียบ ระดับชั้นลางของ
อาคาร ลักษณะสัมพันธระหวางอาคารกับทาง ถนน หรือ
สาธารณะ ที่วางอื่น ๆ หรืออาคารตางเจาของ หรือผูครอบครอง
และบริเวณที่ตองหามกระทําการสําหรับอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีสิ่งที่ตองดําเนินการ
แกไขใหมีหนังสือแจงใหผูดําเนินการทราบ
อาคารเพื่อใชประโยชนตอสวนรวมในหนาที่ของทางราชการ
มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23
กิจการสาธารณกุศล หรือเพื่อสาธารณประโยชนเปนการ
และมาตรา 24
ชั่วคราว และมีกําหนดเวลารื้อถอน ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทาง
ราชการ องคการ หรือกิจการสาธารณกุศล ใหไดรับการ
ยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 21, 22, 23 และ 24
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ตาราง ค-10 อาคารที่ไมตองขออนุญาต (ตอ)
ลําดับ
อาคารที่ยกเวนไมตองยื่นขออนุญาต
อางอิง
4 อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวร ซึ่งสูง มาตรา 8(1) (2) (3) (4) (6) (7)
ไมเกินสองชั้น หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือสวนของ (8) และ (10) และมาตรา 23
อาคารที่สูงที่สุดไมเกิน 9 เมตร และมีกําหนดเวลารื้อถอนเมื่อ
อาคารถาวรแลวเสร็จ ตองขออนุญาตตามมาตรา 21 แตใหไดรับ
การผอนผันไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น
หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 8(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) และ (10) และไดใหรับ
การยกเวนไมตองขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 23
5

6

อาคารเพื่อใชประโยชน เปนการชั่วคราวแทนอาคารเดิมที่ถูก
ทําลายหรือทําใหเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเพลิงไหม
หรือเหตุอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งสูงไมเกิน 2 ชั้น หรือ
สูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือสวนของอาคารที่สูงที่สุดไม
เกิน 9 เมตร และไมใชอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ หรืออาคาร
ประเภทควบคุมการใชตามมาตรา32 โดยมีกําหนดเวลารื้อถอน
ไมเกิน 12 เดือน ตองขออนุญาตตามาตรา 21 แตใหรับการผอน
ผันไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือ
ประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 8(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) และ (10) และให
ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 23
อาคารที่มีลักษณะเปนเต็นท หรือประรําชั้นเดียว เพื่อใชประโยชน
เปนการชั่วคราวและไมใชอาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชย
อุตสาหกรรม หรือการศึกษาโดยมีกําหนดเวลารื้อถอนไมเกิน 10 วัน
ใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 21, 22, 23 และ 24

มาตรา 8(1) (2) (3) (4) (6) (7)
(8) และ (10) และมาตรา 23

มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23
และมาตรา 24
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ตาราง ค-11 อาคารที่ไมตองยื่นแบบแปลน
ลําดับ

อาคารที่ไมตองยื่นแบบแปลน

1

อาคารอยูอาศัยไมเกิน 2 ชั้น และมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน 150 ตร.ม.

2

อาคารเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน 100 ตร.ม.

3

อาคารเลี้ยงสัตวที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร

4

รั้ง กําแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย

5

หอถังน้ําที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร

หมายเหตุ
การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารทั้ง 5 ประเภท
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตําบลหรือเขตองคการบริหารสวนตําบล แตมิไดอยูใน
บริเวณพื้นที่ที่มีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดการตามมาตรา 8 (10) หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา 13 ใชบังคับ
ใหแนบเฉพาะแผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเขปและสําเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินพรอม
กับคําขอ
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ตาราง ค-12 อาคารที่ตองมีที่จอดรถยนต ทีก่ ลับรถยนต และทางเขาออกของรถยนต
ลําดับ

ประเภทอาคารที่ตองมีที่จอดรถยนต

1

ประเภทอาคารที่ตองมีที่จอดรถยนต ที่กลับรถยนต และทางเขาออกของรถยนต

1.1

โรงมหรสพที่มีพื้นที่สําหรับจัดที่นั่งสําหรับคนดูตั้งแต 500 ที่ขึ้นไป

1.2

โรงแรมที่มีหองพักตั้งแต 30 หองขึ้นไป

1.3

อาคารชุดที่มีพื้นที่แตละครอบครัวตั้งแต 60 ตารางเมตรขึ้นไป

1.4

ภัตตาคารที่มีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารตั้งแต 150 ตารางเมตรขึ้นไป

1.5

หางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป

1.6

สํานักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป

1.7

อาคารขนาดใหญ

1.8

หองโถงของโรงแรมตาม (1.2) ภัตตาคารตาม (1.4) หรืออาคารขนาดใหญ ตาม (1.7)

2

เขตเทศบาลทุกแหงหรือในเขตทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ใชบังคับ

2.1

โรงมหรสพ ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอจํานวนที่นั่งสําหรบคนดู 40 ที่ เศษของ 40 ที่
ใหคิดเปน 40 ที่

2.2

โรงแรม

2.3
2.4

โรงแรมที่มีหองพักไมเกิน 100 หอง ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 5 คัน สําหรับหองพัก
30 หองแรก สวนที่เกิน 30 หอง ใหคิดอัตรา 1 คันตอ 10 หอง เศษของ 10 หอง ใหคิดเปน 10 หอง
โรงแรมที่มีหองพักเกิน 100 หอง ใหมีที่จอดรถยนตตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
สําหรับหองพัก 100 หองแรก สวนที่เกิน 100 หอง ใหคิดอัตรา 1 คันตอ 15 หอง เศษของ 15 หอง
ใหคิดเปน 15 หอง
อาคารชุด
ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัวใหคิดเปน 2 ครอบครัว
ภัตตาคาร
ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ตั้งโตะอาหาร 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร
ใหคิดเปน 40 ตารางเมตร
ภาคผนวก ค ตารางเอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานควบคุมอาคาร
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ลําดับ

ประเภทอาคารที่ตองมีที่จอดรถยนต

2.5

หางสรรพสินคา
ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ใหคิดเปน
40 ตารางเมตร
สํานักงาน
ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร
ใหคิดเปน 120 ตารางเมตร
หองโถงของโรงแรม ภัตตาคาร หรืออาคารขนาดใหญ ตามขอ 1.8
ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่หองโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร
ใหคิดเปน 30 ตารางเมตร
อาคารขนาดใหญ
ใหมีที่จอดรถยนตตามจํานวนที่กําหนดของแตละประเภทของอาคารที่ใชเปนที่ประกอบ
กิจการในอาคารขนาดใหญนั้นรวมกัน หรือใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่อาคาร
240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ใหคิดเปน 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ใหถือที่จอดรถยนต
จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
อาคารขนาดใหญที่มีลักษณะเปนตึกแถวสูงไมเกินสี่ชั้น ตองมีที่จอดรถยนตอยูภายนอก
อาคารหรืออยูในหองใตดินของอาคารไมนอยกวา 1 คันตอ 2 หอง

2.6

2.7

2.8
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