
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน 
เร่ือง  การควบคุมอาคาร 

พ.ศ.    2552 
……………….. 

  โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลสองช้ันวาดวยเรื่องการควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  2552   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12)  พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา  9  วรรคสอง  และมาตรา  10 (1)  แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2535  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2543   เทศบาลตําบล 
สองช้ัน  จึงตราเทศบัญญัติไวโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  และโดยความเห็นชอบของ
ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย   ดังตอไปนี ้
  ขอ  1  เทศบัญญัตินี้ใหเรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน  เรื่อง  การควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  2552”   
  ขอ  2  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.    2522  ในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย 
  ขอ  3  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน  นับแตวันถัดจากวัน 
ท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลสองช้ันแลวเจ็ดวัน 
  ขอ  4  ในเทศบัญญัตนิี ้ “เจาพนักงานทองถ่ิน”หมายความวา  นายกเทศมนตรตีําบลสองช้ัน 

หมวด  1 
ลักษณะอาคารตาง ๆ  

  ขอ  5  อาคารท่ีมิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  ครัวไฟตองอยู
นอกอาคารเปนสัดสวนตางหาก  ถาจะรวมครัวไฟไวในตัวอาคารดวยก็ได  แตตองราดพ้ืน  บุผนังฝาเพดาน  
ครัวไฟดวยวัตถุถาวรหรือวตัถุทนไฟเปนสวนใหญ 
  ขอ  6  อาคารท่ีมิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือ  วัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  หรือกอดวยอิฐ
ไมเสริมเหล็กใหปลูกสรางไดไมเกินสองช้ัน 
  ขอ  7  อาคารสองช้ันท่ีมิไดกอสรางดวยวัตถุถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญพ้ืนช้ันลาง
ของอาคารนั้นจะตองสูงจากระดับสาธารณะดานหนาอาคารไมเกิน  1.00  เมตร  ไมได 

 ขอ  8  โรงมหรสพ  หอประชุม    หรืออาคารท่ีปลูกสรางเกินสองช้ัน  ใหทําดวยวัตถุถาวร
และวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ 



 

 โรงมหรสพหรือหอประชุมท่ีปลูกสรางเกินหนึ่งช้ัน  หรืออาคารท่ีปลูกสรางเกินสามช้ัน
นอกจากมีบันไดตามปกติแลว  ตองมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอยางนอยอีกหนึ่งทาง  ตามลักษณะแบบของ
อาคารท่ีกําหนดไว 
  ขอ  9  หองแถวและตึกแถว  ตองมีความกวางจากเสนกึ่งกลางของผนังดานหนึ่งไปยัง    
เสนกึ่งกลางของผนังอีกดานหนึ่งไมนอยกวา  4  เมตร  ความลึกของหองตองไมนอยกวา  4  เมตร  และตองมี
ประตูและทางใหคนเขาออกไดดานหนาและดานหลัง  ในกรณีท่ีเปนตึกแถวผนังตองทําดวยวัตถุถาวรและ
วัตถุทนไฟ  ถากอดวยอิฐหรือคอนกรีตไมเสริมเหล็กหรือวัตถุทนไฟอยางอ่ืน  ผนังนี้ตองหนาไมนอยกวา   
10  เซนติเมตร 
  หองแถวหรือตึกแถวท่ีกอสรางติดตอกันเปนแนวยาว  ใหมีผนังกันไฟหนาไมนอยกวา      
20  เซนติเมตร  ตั้งแตระดับพ้ืนดินขึ้นไปสูงถึงใตทองหลังคาโดยไมมีชองวาง  ทุกระยะไมเกินหาหอง     
หองแถวตึกแถว  หรือบานแถวจะสรางตอเนื่องกันไดไมเกินสิบคูหา  และมีความยาวของอาคารแถวหนึ่ง ๆ 
ไมเกิน  40  เมตร  โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย  ไมวาจะเปน
เจาของเดียวกันและใชโครงสรางเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม 
  ตึกแถวท่ีสูงสามช้ันตองมีพ้ืนช้ันสองหรือช้ันสามสรางดวยวัตถุทนไฟช้ันใดช้ันหนึ่งเปน
อยางนอย  ถาสูงเกินสามช้ันตองสรางพ้ืนดวยวัตถุทนไฟทุกช้ัน 
  ขอ  10  อาคารทุกชนิดจะปลูกสรางบนท่ีดินซ่ึงถมดวยขยะมูลฝอยมิได  เวนแตขยะมูลฝอย
นั้นจะไดกลายสภาพเปนดินแลว  หรือไดทับดวยดินกระทุงแนนไมต่ํากวา  30  เซนติเมตร  และมีลักษณะ  
ไมเปนอันตรายแกอนามัยและม่ังคงแข็งแรง 
  ขอ  11  รั้วหรือกําแพงกั้นเขตใหทําไดสูงเหนือระดับถนนสาธารณะไมเกิน  3.0  เมตร   
และตองใหคงสภาพไดดิ่งอยูเสมอไป  ประตูรั้วหรือกําแพงซ่ึงเปนทางรถเขาออก  ถามีคานบนใหวางคานนั้น
สูงจากระดับถนนสาธารณะไมนอยกวา  3.00  เมตร 
  ขอ  12  ปายโฆษณาท่ีเปนอาคารตองติดตั้งโดยไมบังชองลมหนาตางหรือประต ู และตอง
ติดตั้งดวยวัตถุถาวรและม่ันคง  
  ขอ  13  สะพานสวนบุคคลสําหรับรถยนต  ตองมีทางเดินรถไมนอยกวา  3.50  เมตร  และมี
สัดสวนลาดชันไมเกิน  10  ใน  100 
  -    สะพานท่ีใชเปนทางสาธารณะสําหรับรถยนต  ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา           
6  เมตร  มีสัดสวนลาดช้ันไมเกิน  8  ใน  100  มีทางเทาสองขางละไมนอยกวา  1.50  เมตร  เวนแตสะพานท่ี
สรางสําหรับรถยนตโดยเฉพาะ  จะไมมีทางเทาก็ได  และมีราวสะพานท่ีม่ันคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพาน
สองขางดวย 
 
 



 

  ขอ  14  การปลูกสรางโดยตอเติมหรือดัดแปลงอาคารดังตอไปนี้จะตองไดรับอนุญาตกอนคือ 
   1.  เพ่ิมขึ้นหรือขยายพ้ืนช้ันหนึ่งช้ันใดรวมกันเกินหาตารางเมตรขึ้นไป 
   2.  เปล่ียนหลังคาหรือขยายหลังคาใหปกคลุมเนื้อท่ีมากกวาเดิม  อันเปนการเพ่ิม
น้ําหนักแกอาคารเกินรอยละสิบ 

 3.  เพ่ิมหรือลดจํานวนเสาหรือคาน 
    4.  เปล่ียนเสา  คาน  บันได  หรือเพ่ิมผนังหรือสวนประกอบเดิม  อันเปนการเพ่ิม
น้ําหนักแกอาคารเดิมรอยละสิบ 

หมวด  2 
สวนตาง ๆ ของอาคาร 

  ขอ  15  อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพ้ืนท่ีภายในแตละหนวยท่ีใชเพ่ือการอยูอาศัยไมนอยกวา  
20  ตารางเมตร 
  ขอ  16  หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบท่ีสุดไมนอยกวา  2.50  เมตร  และพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา  8  ตารางเมตร 
  ขอ  17  หองนอนหรือหองท่ีใชเปนท่ีพักอาศัยในอาคาร  ใหมีชองประตูและหนาตางเปน
เนื้อท่ีรวมกันไมนอยกวารอยละสองของพ้ืนท่ีหองนั้น  โดยไมรวมนับสวนประตูหรือหนาตางอันติดตอกับ
หองอ่ืน 
  ขอ  18  ชองทางเดินในอาคาร  ตองมีความกวางไมนอยกวาตามท่ีกําหนดไวดังตอไปนี ้

ประเภทอาคาร ความกวาง 
1.  อาคารท่ีอยูอาศัย 
2.  อาคารอยูอาศัยรวม  หอพักตามกฎหมายวา
ดวยหอพัก  สํานักงาน  อาคารสาธารณะ  อาคาร
พาณิชย  โรงงาน  อาคารพิเศษ 

1.00  เมตร 
1.50  เมตร 

 
  ขอ  19  ยอดหนาตางและประตูในอาคาร  ใหทําสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  1.80  เมตร  และ
บุคคลซ่ึงอยูในหองตองสามารถเปดประตูหนาตางและออกจากหองนั้นไดโดยสะดวก 
                            ขอ  20  หองหรือสวนของอาคารท่ีใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตองมีระยะดิ่งไมนอยกวา
ตามท่ีกําหนดไวดังตอไปนี ้
 
 
 
 



 

ประเภทการใชอาคาร          ระยะดิ่ง 
1.  หองท่ีใชเปนท่ีพักอาศัย  บานแถว  หองพักโรงแรม  หองเรียน  นักเรียน 
อนุบาล  ครัวสําหรับอาคารอยูอาศัย  หองพักคนใชพิเศษ  ชองทางเดินใน  
อาคาร 

2.60  เมตร 

2.  หองท่ีใชเปนสํานักงาน  หองเรียน  หองอาคาร  หองโถงภัตตาคาร  
โรงงาน 

3.00  เมตร 

3.  หองขายสินคา  หองประชุม  หองคนใชรวม  คลังสินคา  โรงครัว  ตลาด  
และอ่ืน ๆ ท่ีคลายกัน 

3.50  เมตร 

4.  หองแถว  ตึกแถว 
4.1 ช้ันลาง 
4.1  ตั้งแตช้ันสองขึ้นไป 

3.50  เมตร 

3.00  เมตร 
5.  ระเบียง 2.20  เมตร 
  ความสูงสุทธิ  ของอาคารสวนท่ีใชจอดรถยนต  หมายถึง  ความสูงพ้ืนถึงใตคานหรือตอ
หรือส่ิงคลายคลึงตองไมนอยกวา  2.10  เมตร 

 หองในอาคารซ่ึงมีระยะดิ่งระหวางพ้ืนถึงพ้ืนอีกช้ันหนึ่งตั้งแต  5  เมตรขึ้นไป  จัดทําพ้ืน  
ช้ันลอยในหองน้ําก็ได  โดยพ้ืนช้ันลอยดังกลาวนั้นตองมีเนื้อท่ีไมเกินรอยละส่ีสิบของเนื้อท่ีหอง  ระยะดิ่ง
ระหวางพ้ืนช้ันลอยถึงพ้ืนอีกช้ันหนึ่งตองไมนอยกวา  2.50  เมตร  และระยะดิ่งระหวางพ้ืนหองถึงช้ันลอย
ตองไมนอยกวา  2.40  เมตร 
  ขอ  21  พ้ืนช้ันลางของอาคารท่ีพักอาศัยตองมีระดับอยูเหนือพ้ืนดินปลูกสรางไมต่ํากวา    
75  เซนติเมตร  แตถาเปนพ้ืนซีเมนต  อิฐ หิน  หรือวัตถุแข็งอยางอ่ืนท่ีสรางติดกับพ้ืน  ตองมีระดับอยูเหนือ
พ้ืนดินปลูกสรางอาคารไมนอยกวา  10  เซนติเมตร  และถาเปนอาคารตั้งอยูริมทางสาธารณะ  ความสูง
จะตองวัดจากระดับทางสาธารณะนั้น 
  ในกรณีท่ีมีการถมดินเพ่ือปลูกสรางอาคารใหถมดินไดไมเกินความสูง  60  เซนติเมตร    
จากระดับสาธารณะดานหนา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีตําบลสองช้ันเปนกรณีพิเศษท้ังนี ้ 
ผูขออนุญาตจะตองทําการฝงทอลอดดานหนาใหการระบายน้ําเปนไปไดโดยสะดวก  ตลอดจนตองหาทาง
ปองกันมิใหเกิดความเดือดรอนแกท่ีดินขางเคียงอีกดวย 
  ขอ  22  หามมิใหมีประตูหนาตางหรือชองลมจากครัวไฟเปดเขาสูหองสวมหรือหองนอน
ของอาคารไดโดยตรง 
  ขอ  23  เตาไฟสําหรับโรงงานหรือการพาณิชย  ตองมีผนังเตากอดวยอิฐดินเผาหรือ          
อิฐทนไฟกําบังความรอนมิใหเกิดอันตรายไฟไหมสวนอาคารท่ีตอเนื่องกับเตา  และตองตั้งอยูในอาคารท่ี
ประกอบดวยวัตถุทนไฟ  ท้ังนี ้ เตาตองตั้งหางจากผนังอาคาร  หรือส่ิงท่ีเปนเช้ือไฟรอบรัศมีไมต่ํากวา      



 

4.00  เมตร  โครงหลังคาวัตถุมุงหลังคา  ปลองระบายควันไฟ  และเพดาน  สวนประกอบเพดาน  ถามีตอง
เปนวัตถุทนไฟ  และตองทําเปนปลองระบายควันไฟมิใหฝาผนังหรือหลังคารับความรอนจัด  โดยความสูง
ของปลองตองสูงกวาหลังคาอาคารขางเคียง  ภายในระยะโดยรอบ  25.00  เมตร  ไมนอยกวา  1.00  เมตร  
และตองมีความกวางของปลองโดยวัดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  20  เซนติเมตร 
  ขอ  24  ประตูสําหรับอาคารสาธารณะ  โรงงานหรืออาคารพาณิชย  ถากรณีมีประตูตอง
เรียบเสมอกับพ้ืน 
  ขอ  25  บันไดของอาคารอยูอาศัยถามีตองมีอยางนอยหนึ่งบันไดท่ีมีความกวางสุทธิ         
ไมนอยกวา  80  เซนติเมตร  ชวงหนึ่งสูงไมเกิน  3  เมตร  ลูกตั้งสูงไมเกิน  20  เซนติเมตร  ลูกนอนเม่ือหักสวนท่ี
ขั้นบันไดเหล่ือมกันออกแลวหรือความกวางไมนอยกวา  22  เซนติเมตร  และตองมีพ้ืนหนาบันไดมี        
ความกวางและความยาวไมนอยกวาความกวางของบันได 

 บันไดท่ีสูง  3  เมตร  ตองมีชานพักบันไดทุกชวง  3  เมตร  หรือนอยกวานั้น  และชานพัก
บันไดตองมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได  ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึง
สวนต่ําสุดของอาคารท่ีอยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา  1.90  เมตร 

ขอ  26  บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม  หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  สํานักงาน 
อาคารสารธารณะ  อาคารพาณิชย  โรงงาน  และอาคารพิเศษ  สําหรับท่ีใชกับช้ันท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารช้ันเหนือ  
ขึ้นไปรวมกันไมเกิน  300  ตารางเมตร  ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  1.20  เมตร  แตสําหรับบันได   
ของอาคารดังกลาว  ท่ีใชกับช้ันท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารช้ันเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน  300  เมตร  ตองมีความกวางสุทธิ
ไมนอยกวา  1.50  เมตร  ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา  1.50  เมตร  ตองมีบันไดอยางนอย  2  บันได  
แตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  1.20  เมตร 
  บันไดของอาคารท่ีใชเปนท่ีประชุมของคนจํานวนมาก  เชน  บันไดหองประชุม  หรือหอง
บรรยายท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันตั้งแต  500  ตารางเมตร  ขึ้นไป  หรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือสถานบริการ
ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันตั้งแต  1,000    ตารางเมตรขึ้นไป  หรือบันไดของแตละช้ันของอาคารนั้นท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ตั้งแต  2,000  ตารางเมตรขึ้นไป  ตองมีความกวางไมนอยกวา  1.50  เมตร  ตองมีบันไดอยางนอย  2  บันได  
ถามีบันไดเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา  3  เมตร 
  บันไดสูงเกิน  4  เมตร  ตองมีชานพักบันไดทุกชวง  4  เมตร  หรือนอยกวานั้นและระยะดิ่ง
จากช้ันบันไดหรือชานพักบันไดหรือสวนต่ําสุดของอาคารท่ีอยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา  2.10  เมตร 
  ชานพักบันไดและพ้ืนหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยวาความกวางสุทธิ
ของบันได  เวนแตบันไดท่ีมีความกวางสุทธิเกิน  2  เมตร  ชานพักบันไดและพ้ืนหนาบันไดจะมีความยาว  
ไมเกิน  2  เมตร  ก็ได 
  บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองมีลูกตั้งสูงไมเกิน  18  เซนติเมตร  ลูกนอนเม่ือหัก
สวนท่ีช้ันบันไดเหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา  25  เซนติเมตร  และตองมีราวบันไดกันตก



 

บันไดท่ีมีความสูงสุทธิเกิน  6  เมตร  และชวงบันไดสูงเกิน  1  เมตร  ตองมีราวบันไดท้ังสองบริเวณจมูก
บันไดตองมีวัสดุกันล่ืน 
  ขอ  27  บันไดตามขอ  26  จะตองมีระยะหางไมเกิน  40  เมตร  จากจุดท่ีไกลสุดบนพ้ืนช้ันนั้น 
  ขอ  28  บันไดตามขอ  25  และขอ  26  ท่ีเปนแนวโคงเกิน  90  องศา  จะไมมีชานพักบันได
ก็ไดแตตองมีความกวางเฉล่ียของลูกนอนไมนอยกวา  22  เซนติเมตร  สําหรับบันไดตามขอ  25  และ         
ไมนอยกวา  25  เซนติเมตร  สําหรับบันไดตามขอ  26 
  ขอ  29  บันไดซ่ึงมีชวงระยะสูงกวาท่ีกําหนดไว  ใหทําท่ีพักมีขนาดกวางยาวไมนอยกวา                          
สวนกวางของบันไดนั้น  ถาตอนใดตองทําเล้ียวมีบันไดเวียนสวนแคบท่ีสุดของลูกนอนตองกวางไมนอยกวา  
10  เซนติเมตร 

อาคารท่ีมีบันไดติดตอกันตั้งแตช้ันขึ้นไป  พ้ืน  ประตู  หนาตาง  วงกบ  ของหอง   
บันได  บันไดและส่ิงกอสรางโดยรอบบันได  ตองกอสรางดวยวัตถุทนไฟ 
  หนาตางหรือชองระบายอากาศ  หรือชองแสงสวางซ่ึงทําติดตอกันสูงเกิน  10.00  เมตร  
ตองสรางดวยวัตถุทนไฟ 
  ขอ  30  ลิฟตสําหรับบุคคลใชสอย  ใหทําไดแตในอาคารท่ีซ่ึงประกอบดวยวัตถุทนไฟเปน
สวนใหญ  และโดยเฉพาะสวนตอเนื่องกับลิฟตนั้นตองเปนวัตถุทนไฟท้ังส้ิน  สวนปลอดภัยของลิฟตตองมี
อยูไมนอยกวาส่ีเทาของน้ําหนักท่ีกําหนดให 
  ขอ  31  วัตถุมุงหลังคาใหทําดวยวัตถุทนไฟ  เวนแตอาคารซ่ึงตั้งอยูหางอาคารอ่ืนซ่ึงมุงดวย
วัตถุทนไฟ  หรือหางเขตท่ีดินหรือทางสาธารณะเกิน  40.00  เมตร  จะใชวัตถุอ่ืนก็ได 
  ขอ  32  สวนฐานรากของอาคารท่ีอยูใตดินตอเนื่องกับทางสาธารณะจะลํ้าทางสาธารณะเขา
ไปไมได 
  ฐานรากของอาคารตองทําเปนลักษณะถาวรม่ันคงพอท่ีจะรับน้ําหนักขงอาคารและน้ําหนัก
ท่ีจะใชบรรทุกโดยปลอดภัย  ในกรณีท่ีเห็นวาการกําหนดฐานรากยังไมม่ันคงเพียงพอใหเรียกรายการคํานวณ
จากเจาของอาคารเพ่ือประกอบการพิจารณาได 
  ขอ  33  อาคารท่ีปลูกสรางเกินเจ็ดช้ัน  ใหมีพ้ืนท่ีเปนดาดฟาใชเปนทางหนีไฟทางอากาศ
ตามสภาพท่ีเหมาะสม 
  ขอ  34  หามมิใหบุคคลใดปลูกสรางอาคารหรือสวนของอาคารยื่นออกมาในหรือเหนือทาง
หรือท่ีดินสาธารณะ 
  ขอ  35  ตึกแถว  หองแถว  อาคารพาณิชย  โรงงาน  และอาคารสาธารณะท่ีไดรนแนวหาง
จากเขตทางสาธารณะไมเกิน  2.00  เมตร  ทองกันสาดจากพ้ืนช้ันแรกตองสูงจากระดับทางเทาท่ีกําหนด  
3.25  เมตร  ระเบียบดานหนาอาคารยื่นไดไมเกินสวนยื่นสถาปตยกรรม 



 

  หามระบายน้ํากันสาดดานหนาอาคารและจากหลังคา  ลงในท่ีสาธารณะหรือในท่ีดินท่ีได
รนแนวอาคารจากเขตทางสาธารณะโดยตรง  แตใหมีรางระบายหรือทอระบายรับน้ําจากกันสาดหรือหลังคา
ใหเพียงพอลงไปถึงพ้ืนดินแลวระบายลงสูทอสาธารณะหรือบอพัก 

อาคารตามวรรคหนึ่งท่ีไดรับแนวทางจากเขตทางสาธารณะเกิน  2.00  เมตร  หาก 
มีกันสาดระเบียงหรือสวนยื่นสถาปตยกรรมใดยื่นออกมาในระยะ  2.00  เมตร  จากเขตทางสาธารณะตอง
ปฏิบัติตามสองวรรคแรกดวย 

ขอ  36  หามมิใหปลูกสรางอาคารสูงกวาระดับพ้ืนดินเกินสองเทาระยะจากผนัง 
ดานหนาของอาคารถึงแนวถนนฟากตรงขาม  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนพิเศษ 
  ขอ  37  อาคารท่ีกอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะท่ีมีความกวางนอยกวา  6  เมตร  
ใหรนแนวอาคารจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย  3  เมตร 
  อาคารท่ีสูงเกินสองช้ันหรือเกิน  8  เมตร  หองแถว ตึกแถว  บานแถว  อาคารพาณิชย  
โรงงาน  อาคารสาธารณะ  ปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับติดตั้งหรือตั้งปายหรือคลังสินคา  ท่ีกอสรางหรือ
ดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ 
  (1)  ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา  10  เมตร  ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลาง
ถนนสาธารณะอยางนอย  6  เมตร 
  (2)  ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต  10  เมตรขึ้นไป  แตไมเกิน  20  เมตร  ใหรน
แนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย  1  ใน  10  ของความกวางของถนนสาธารณะ 
  (3)  ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน  20  เมตรขึ้นไป  ใหรนแนวอาคารหางจากเขต
ถนนสาธารณะอยางนอย  2  เมตร 
  ขอ  38  อาคารหลังเดียวกันซ่ึงมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากันขนาบอยูเม่ือ
ระยะหางถนนสาธารณะสองสายนั้นไมเกิน  60  เมตร  และสวนกวางของอาคารตามแนวถนนสาธารณะท่ี
กวางกวาไมเกิน  60  เมตร  ความสูงของอาคาร  ณ  จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบท่ีใกลท่ีสุดจากจุด
นั้นไปตั้งฉากจากแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายท่ีกวางกวา 
  ขอ  39  อาคารหลังเดียวอยูท่ีมุมถนนสาธารณะของสายขนาดไมเทากัน  ความสูงของอาคาร  
ณ  จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบท่ีใกลท่ีสุด  จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดาน
ตรงขามของสายท่ีกวางกวา  และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะท่ีแคบกวาตองไมเกิน            
60  เมตร 
  สําหรับอาคารซ่ึงเปนหองแถวหรือตึกแถว  ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะท่ี
แคบกวาตองไมเกิน  15  เมตร 



 

  ขอ  40  ระยะหางของอาคารกับเขตท่ีดิน  กรณีแนวผนังอาคารมีประตูหนาตาง  ชองระบาย
อากาศ  ชองแสง  หรือระเบียบของอาคาร  ตองมีระยะหางจากเขตท่ีดินดังนี ้
  (1)  ผนังอาคาร  สวนท่ีสูงไมเกิน  9  เมตร  ตองอยูหางเขตท่ีดินไมนอยกวา  2.00  เมตร 
  (2)  ผนังอาคารสวนท่ีสูงเกิน  9  เมตร  แตไมเกิน  23  เมตร  ตองอยูหางเขตท่ีดินไมนอยกวา  
3  เมตร 

ขอ  41  ผนังอาคารท่ีอยูหางเขตท่ีดินนอยกวาท่ีกําหนดไวในขอ  40(1)  และ  (2)   
ตองอยูหางเขตท่ีดินไมนอยกวา  50  เซนติเมตร  และตองกอสรางเปนผนังทึบและดาดฟาของอาคารดานนั้น
ใหทําผนังทึบสูงจากดาดฟาไมนอยกวา  1.80  เซนติเมตร  ในกรณีกอสรางชิดเขตท่ีดินตองไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากเจาของท่ีดนิขางเคียงดานนั้นดวย 
  ขอ  42  อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีท่ีวางตามท่ีกําหนดไวดังตอไปนี ้
  (1)  อาคารอยูอาศัย  และอาคารอยูอาศัยรวม  ตองมีท่ีวางไมนอยกวา  30  ใน  100  สวนของ
พ้ืนท่ีช้ันใดช้ันหนึ่งท่ีมากท่ีสุดของอาคาร 
  (2)  หองแถว  ตึกแถว  อาคารพาณิชย  โรงงาน  อาคารสาธารณะ  และอาคารอ่ืน  ซ่ึงไมได
ใชเปนท่ีอยูอาศัย  ตองมีท่ีวางไมนอยกวา  10  ใน  100  สวนของพ้ืนท่ีช้ันใดช้ันหนึ่งท่ีมากท่ีสุดของอาคารแต
ถาอาคารดังกลาวใชเปนท่ีอยูอาศัยดวยตองมีท่ีวางตาม (1) 
  (3)  หองแถวหรือตึกแถวซ่ึงดานหนาไมติดริมถนนสาธารณะตองมีท่ีวางดานหนาอาคาร
กวางไมนอยกวา  6  เมตร  โดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นลํ้าเขาไปในพ้ืนท่ีดังกลาว 
  หองแถวหรือตึกแถว  ตองมีท่ีวางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา  3  เมตร  เพ่ือใชติดตอถึง
กันโดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นลํ้าเขาไปในพ้ืนท่ีดังกลาว  เวนแตการสรางบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
ท่ียื่นลํ้าไมเกิน  1.40  เมตร 
  ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวท่ีสรางถึงสิบคูหา  หรือมีความยาวรวมกันถึง  
40  เมตร  ตองมีท่ีวางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางไมนอยกวา  4  เมตร  เปนชอง
ตลอดความลึกของตึกแถวหรือหองแถวเพ่ือเช่ือมกับท่ีวางหลังอาคาร 
  หองแถวหรือตึกแถวท่ีสรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา  หรือมีความยาวรวมกันไมถึง  40  เมตร  
แตมีท่ีวางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางไมนอยกวา  4  เมตร  ไมใหถือวาเปนท่ีวาง
ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถว  แตใหถือวาหองแถวหรือตึกแถวนั้นสรางตอเนื่องเปนแนว
เดียวกัน 
  ท่ีวางตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  จะกอสรางอาคารรั้ว  กําแพง  หรือ
ส่ิงกอสรางอ่ืนใด  หรือจัดใหเปนบอน้ํา  สระวายน้ํา  ท่ีพักมูลฝอย  หรือท่ีพักรวมมูลฝอยไมได 
  หองแถวหรือตึกแถวท่ีมีดานขางใกลเขตท่ีดินของผูอ่ืน  ตองมีท่ีวางระหวางดานขางหอง
แถวหรือตึกแถวกับเขตท่ีดินของคนอ่ืนนั้นกวางไมนอยกวา  2  เมตร  เวนแตหองแถวหรือตึกแถว 



 

ท่ีกอสรางขึ้น  ทดแทนอาคารเดิมโดยมีพ้ืนท่ีไมมากกวาพ้ืนท่ีอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน     15  เมตร 
  ขอ  43  หองแถว  ตึกแถว  และอาคารพาณิชย  ตองมีชองหนาตางหรือประตูเปดสูภายนอก
ไดไมนอยกวา  20  ใน  100  สวน  ของพ้ืนท่ีอาคารทุกช้ัน 

ชองหนาตางประตูเปดสูภายนอก  หมายถึง  ชองเปดของผนังดานทางสาธารณะ 
หรือดานท่ีหางท่ีดินเอกชนสําหรับอาคารช้ันสองลงมาไมนอยกวา  2.00  เมตร  สําหรับช้ันสามขึ้นไปไมนอย
กวา  3  เมตร 
  ขอ  44  อาคารท่ีกอสรางมากอนเทศบัญญัตนิี ้ มีแนวอาคารและระยะขัดเทศบัญญัตินี ้   
หามตอเติมหรือขยาย  เวนแตซอมแซมเพ่ือความม่ันคง  แข็งแรง  และเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 
  ขอ  45  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที ่12)  พ.ศ. 2546 
  ขอ  46  คาธรรมเนียมคาออกใบอนุญาต  การตออายุใบอนญุาตและคาธรรมเนียมในการ
ตรวจแบบแปลน  ใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
  ขอ  47  การขออนุญาตปลูกสรางอาคารท่ีไดยื่นคําขอไวกอนเทศบัญญัตินี้ใชบังคับให
ปฏิบัติตามขอบัญญัติและกฎกระทรวงท่ีใชอยูเดิม 
  ขอ  48  ใหนายกเทศมนตรตีําบลสองช้ันมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตนิี้และ
ใหมีอํานาจออกจากระเบียบ  คําส่ังอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตนิี ้

                  ประกาศ  ณ  วันท่ี             เดือน                            พ.ศ.  2552 
 
 

            (ลงช่ือ)         
       (นายชยพล    วงษทอง) 

       นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ราง) 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน 
เรื่อง 

การควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2551 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลสองช้ัน 
อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย 

 



 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองชั้น 
เร่ือง  การควบคุมอาคาร 

พ.ศ.  2552 
*************************** 

หลักการ 

  เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน  เรื่อง  การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 ซ่ึงออก   
ตามความในมาตรา 60  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  12)  พ.ศ. 2546 
ประกอบ  มาตรา  9  วรรคสอง  และมาตรา  10 (1)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  แกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2535  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2543 

เหตุผล 
  
  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสองช้ัน  ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลสองช้ัน  
เม่ือวันท่ี  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล
สองช้ัน  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  เปนเทศบาลตําบลสองช้ัน  ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เมษายน  พ.ศ. 2551  
กําหนดใหบรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลวคงใชบังคับตอไป
เปนการช่ัวคราว  จนกวาจะไดตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม 
  ดังนั้น  เทศบาลตําบลสองช้ันจึงเสนอรางเทศบัญญัติตอสภาเทศบาลตําบลสองช้ันเรื่อง   
การควบคุมอาคาร   พ.ศ.2552  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย        
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  ใหตราเปนเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลสองช้ันตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 


