
หลักกณฑ์ละขຌอกําหนด฿นผังบริวณประกอบการขออนุญาตกอสรຌางอาคาร 

สําหรบัอาคารพักอาศัยประภทบຌานดีไยว เมกิน 2 ชัๅน  

1. ผังบริวณ 

ตຌองสดงลักษณะทีไตัๅง ขอบขตทีไดิน ขอบนอกของอาคารทีไมีอยูลຌว ระยะหางระหวางจากขอบนอกของอาคารถึงขตทีไดนิทุกดຌาน 

ระยะหางระหวางอาคารตางๆทีไมีอยูลຌว ละทีไขออนุญาต฿นขอบขตทีไสาธารณะอาคาร฿นทีไดนิขຌางคียง ละสดงทางระบายนๅ้าออกจาก
อาคารเปสูทางระบายนๅ้าสาธารณะ พรຌอมทิศทางนๅ้าเหลละสวนลาด 

2. บอกรอะ บอซึม 

- ตຌองอยูหางจากมนๅ้า คู คลอง หรือหลงนๅ้าสาธารณะเมนຌอยกวา 10 มตร 
- บอกรอะตຌองมีลักษณะทีไมิดชิดนๅ้าซึมผานเมเดຌ 
3. ทางระบายนๅํา 
ทางระบายนๅ้าจากอาคารสูหลงรองรับนๅ้าทิๅงตຌองสามารถตรวจสอบเดຌ ละมีสวนลาดอียงเมตไา้กวา 1 ฿น 200 ถຌาป็นทอปิดตຌองมีสຌน

ผานศูนย์กลางภาย฿นเมนຌอยกวา 10 ซนติมตร มีบอพักทุกมุมลีๅยวละทุกระยะเมกิน 12 มตร หรือทุกระยะเมกิน 24 มตร ถຌาทอปิดมี
สຌนผานศูนย์กลางภาย฿นตัๅงต 60 ซนติมตรขึๅนเป ถຌาป็นทางระบายนๅ้าบบอืไนตຌองมีความกวຌางภาย฿นทีไขอบบนสุดเมนຌอยกวา 10 

ซนติมตร 
4. ทีไวางปราศจากสิไงปกคลุม 

ตຌองมีทีไวางปราศจากสิไงปกคลุมเมนຌอยกวา 30 ฿น 100 สวนของพืๅนทีไชัๅนทีไมากทีไสุด วຌนตถຌาเมเดຌ฿ชຌพักอาศยั฿หຌมีทีไวางเมนຌอยกวา 10 

฿น 100 สวน 

5. นวรนของอาคาร 
5.1 กรณีกอสรຌางอาคาร฿กลຌถนนสาธารณะ 

ส้าหรับบຌานดีไยวสูงเมกิน 2 ชัๅน 

- ถຌาถนนสาธารณะกวຌางนຌอยกวา 6 มตร ฿หຌรนนวอาคารหางจากกึไงกลางถนนสาธารณะอยางนຌอย 3 มตร - ถຌาถนนสาธารณะ
กวຌางตัๅงต 10 มตรขึๅนเปตเมถึง 20 มตร ฿หຌรนนวอาคารหางจากกึไงกลางถนนสาธารณะอยางนຌอย 1 ฿น 10 ของความกวຌางของถนนนัๅน 

- ถຌาถนนสาธารณะกวຌางตัๅงต 20 มตรขึๅนเป ฿หຌรนนวอาคารหางจากขตถนนสาธารณะอยางนຌอย 2 มตร 
5.2 กรณีกอสรຌางอาคาร฿กลຌหลงนๅ้าสาธารณะ 

- ถຌาหลงนๅ้าสาธารณะกวຌางนຌอยกวา 10 มตร ฿หຌรนนวอาคารจากหลงนๅ้าสาธารณะเมนຌอยกวา 3 มตร 
- ถຌาหลงนๅ้าสาธารณะกวຌางตัๅงต 10 มตรขึๅนเป ฿หຌรนนวอาคารจากขตหลงนๅ้าสาธารณะเมนຌอยกวา 6 มตร 
- ถຌาป็นหลงนๅ้าขนาด฿หญ ชน บึง ทะลสาบ หรือทะล ฿หຌรนนวอาคารจากขตหลงนๅ้าสาธารณะเมนຌอยกวา 12 มตร 

6. ความสูงของอาคาร 
ความสูงของอาคารทีไจุด฿ดๆ ตຌองเมกินสองทาของระยะราบจากจุดนัๅนเปตัๅงฉากกับนวขตดຌานตรงขຌามของถนนสาธารณะทีไอยู฿กลຌ

อาคารทีไสุด 

7. ระยะหางของอาคารกับขตพืๅนดิน กรณีผนังอาคารมีประตู หนຌาตาง ชองระบายอากาศ ชองสงหรือระบียง 
7.1 ผนังอาคารสวนทีไสงูเมกิน 9 มตร ตຌองอยูหางขตทีไดนิเมนຌอยกวา 2 มตร 
7.2 ผนังอาคารสวนทีไสงูกิน 9 มตร ตเมกิน 23 มตร ตຌองอยูหางขตทีไดนิเมนຌอยกวา 3 มตร 

 

 

 

 

 

8. ระยะหางของอาคารกับขตทีไดิน กรณีผนังทึบ 

ตຌองอยูหางขตทีไดนิเมนຌอยกวา 50 ซนติมตร วຌนตจะกอสรຌางชดิขตทีไดนิดยเดຌรับความยินยอมป็นหนังสือจากจຌาของทีไดนิดຌานนัๅน
ละสรຌางเดຌสูงเมกิน 15 มตร 

9. การกอสรຌางอาคาร฿กลຌอาคารอืไน฿นทีไดินจຌาของดียวกัน 

9.1 ผนังของอาคารดຌานทีไมีหนຌาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองสง หรือระบียงของอาคารตຌองมีระยะหางจากผนังของ
อาคารอืไนดຌานทีไมีหนຌาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองสง หรือระบียงของอาคาร ดงัตอเปนีๅ

(ก) อาคารทีไมีความสูงเมกิน 9 มตร ผนังหรือระบียงของอาคารตຌองอยูหางจากผนัง หรือระบียงของอาคารอืไนทีไมีความสูงเมกิน
9 มตร เมนຌอยกวา 4 มตร 

(ข) อาคารทีไมีความสูงเมกิน 9 มตร ผนังหรือระบียงของอาคารตຌองอยูหางจากผนัง หรือระบียงของอาคารอืไนทีไมีความสูงกิน 9 

มตร ตเมถึง 23 มตร เมนຌอยกวา 5 มตร 
(ค) อาคารทีไมีความสูงกิน 9 มตร ตเมถึง 23 มตร ผนังหรือระบียงของอาคารตຌองอยูหางจากผนังหรือระบียงของอาคารอืไนทีไมี

ความสูงกิน 9 มตร ตเมถึง 23 มตร เมนຌอยกวา 6 มตร 
9.2 ผนังของอาคารดຌานทีไป็นผนังทึบตຌองมีระยะหางจากผนังของอาคารอืไนดຌานทีไมีหนຌาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองสง

หรือระบียงของอาคาร ดงัตอเปนีๅ 
(ก) อาคารทีไมีความสูงเมกิน 15 มตร ผนังของอาคารตຌองอยูหางจากผนังหรือระบียงของอาคารอืไนทีไมีความสูงเมกิน 9 มตร เม

นຌอยกวา 2 มตร 
(ข) อาคารทีไมีความสูงเมกิน 15 มตร ผนังของอาคารตຌองอยูหางจากผนังหรือระบียงของอาคารอืไนทีไมีความสูงกิน 9 มตร ตเม

ถึง 23 มตร เมนຌอยกวา 3 มตร 
10. การขออนุญาตกอสรຌาง฿นขตสภาตําบลหรือขตองค์การบริหารสวนตําบล 

ตเมอยู฿นบริวณพืๅนทีไหຌามกอสรຌางอาคารบางชนิดตามกฎหมายวาดຌวยการควบคุมอาคาร ถຌาป็นอาคารอยูอาศัยเมกิน 2 ชัๅนทีไมีพืๅนทีไ
เมกิน 150 ตารางมตร หรือรัๅว กา้พง ประตู ฿นนบฉพาะผนผังบริวณ ละส้านาอกสารสิทธ่ิ฿นทีไดนิพรຌอมค้าขอ

หลักกณฑ์พิไมติมสําหรับการขออนุญาตกอสรຌาง฿นขตกรุงทพมหานคร 

1. ทีไวางรอบอาคาร 
- บຌานพักอาศยัทีไมีพืๅนทีไกิน 300 ตารางมตร ทีไสูงเมกิน 15 มตร ตຌองมีทีไวางดยรอบอาคารเมนຌอยกวา 1 มตร
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ที่ปรึกษา 

ํ.  นายมณฑล สุดประสริฐ   อธิบดีกรมยธาธิการละผังมือง 
๎.  นายกียรติศักดิ์  จันทรา   วิศวกร฿หญ  
๏.  นางสาวศิระภา  วาระลศิ   รองอธิบดีกรมยธาธิการละผังมือง 
๐.  นายอฬาร ศักยรจน์กุล   รองอธิบดีกรมยธาธิการละผังมือง 
๑.  นายสมชาย มธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมยธาธิการละผังมอืง 
๒.  นายพิชยั  อุทยัชฏฐ ์   รองอธิบดีกรมยธาธิการละผังมือง 
  

คณะท างานก ากับดูล 

ํ.    นายคธาทพิย์  อีย่มกมลา 
๎.    นายสถียร  จริญหรียญ 

๏.    นายอธิราช  กนกวชยันต ์

๐.    นายสธุี  ปຂ่นเพสิฐ 

๑.    นายวิชิต  อรณุมานะกุล 

๒.    นายสุทพ  พิทักษ์พรมงคล 

๓.    นายนภดล  สวาสดิ์ญาติ 
๔.    นายชาญวิชญ์  สริิสุนทรานนท ์

๕.    นายดุษฎี  จรญิลาภ 

ํ์.  นายจิรศักดิ์  ภูวิเลวัฒนกิจ 

ํํ.  นายพีรพงศ์  จันทรา 
ํ๎.  นายวริัชต์  ทองรวย 

ํ๏.  นายกนก  สุจริตสญัชัย 

ํ๐.  นายนิวศน์  ล า้ลศิลักษณชัย 

ํ๑.  นายสมชาติ  จิต฿หญ 
ํ๒.  นายสุนทร  น า้พชร 

 

  

  

 คณะท างานออกบบละประมาณราคา 

  ส านักสถาปัตยกรรม 

  ํ.    นายสภุาพ  นาถาวร 
 ๎.    นายถิรวรี์  ทพเชย 

 ๏.    นางสาวนิตมิา  คตุตะสิงค ี

 ๐.    นางสาวพิมพ์สริิ  หมสกะณะ 

 ๑.    นางสาวอารียา  ศภุชคพาณิชย ์

 ๒.    นางสาววรมน  สนชมภ ู

 ๓.    นางสาวจุฑารัตน์  ชติวทยศ์ิลป ์  

 ๔.    นายภูวณัฐ  คงสมอษฐ ์

 ๕.    นางสาวพรรณวรรณ  สุขทรรศนีย ์  

 ํ์.  นายปกรณ ์ อินทะกนก 

  

 ส านักวิศวกรรมครงสรຌางละงานระบบ 

 ํ.    นางสาวอตินุช  สนิศิลากต ุ

 ๎.    นายวัชรินทร์  กดิกุญชร 

 ๏.    นายอรชาติ  พาชคีรีพาพล 

 ๐.    นายสรพง  พันคง 
 ๑.    นายณัฐพงษ์  พรสงา 
 ๒.    นายอาธิวราห์  พรสุทธาวงศ ์

 ๓.    นายพงศ์พันธ์  พรมจันทร ์
  

 

 

  

 

 

 

 

กองมาตรฐานราคากลาง 
  ํ.    นายวรสันต์  อิฐรตัน ์

 ๎.    นายวิรจน์  สงสกุลชัย 

 ๏.    นายสรุพล  กุหลาบศรี 
 ๐.    นายสุบรรณ  วงศค์้าจันทร ์
 ๑.    นายสรุชัย  สริิภชนพาณิช 

 ๒.    นายลอศักดิ์  จงธรรม 

 ๓.    นายธรรมนญู  คุຌมภัย 

 ๔.    นายธนดล  อยูส้าราญ 

 ๕.    นายปຂติ  นีซัง   
 ํ์.  นายมานชชัย  ศรสุรินทร ์
 ํํ.  นายอรรถกร  พันป 
 ํ๎.  นายศราวธุ  นຌอยสุวรรณ 

 ํ๏.  นายจตุพล  อินทร 

 ํ๐.  นายพุฒตาล  นຌอยวัน 

 ํ๑.  นายวินิจ  รือนกຌว 

 ํ๒.  นายศรัณย์  สุขกิด 

 ํ๓.  นายวรีภัทร  วองเว 

 ํ๔.  นางสาวกรพินธ ์ คชินทร 
.   
คณะท างานประสานงาน 

  ํ.    นางสาวสุภัทรา  ชัยทวารณัย ์

 ๎.    นางภัททริา  สรุิวรรณ 

 

 

คณะผูຌจัดท าครงการบบบຌานสานฝัน ของขวัญปี฿หม คนเทยมีความสุข 
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