
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม

เรื่อง  การควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๕๖
-----------------------

หลักการ
เพื่อใหมีเทศบัญญัติตําบลบานใหม วาดวยการควบคุมอาคารไวใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม

และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เหตุผล
เน่ืองจากปจจุบันมีการขยายตัวของชุมชน และมีส่ิงปลูกสรางหรือที่อยูอาศัยเพิ่มมากข้ึน ซึ่งส่ิงปลูกสราง

ที่อยูอาศัยน้ันตองมีการควบคุมใหเปนระเบียบหรือความถูกตองตามขอกฎหมายกําหนด โดยเทศบาลตําบลบาน
ใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาโดยใหใชพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๕ เพื่อใหมีส่ิงปลูกสรางหรือที่อยูอาศัยมีความสวยงามเปนระเบียบ มี
ความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยและส่ิงแวดลอมที่ดีจึงเห็นควรตราเทศบัญญัติน้ีใชบงัคับตอไป



เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง  การควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๖

----------------------------

โดยที่เห็นเปนการสมควร ตราเทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม วาดวยเรื่องการควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา๑๐
(๑) แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตําบลบานใหม โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบานใหม และผูวา
ราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติน้ีไวดังตอไปน้ี

ขอ ๑ เทศบัญญัติน้ีใหเรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่องการควบคุมอาคาร
พุทธศักราช ๒๕๕๖”

ขอ ๒ เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับในเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒ ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ขอ ๓ เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม เม่ือประกาศโดยเปดเผย ณ  ที่
ทําการเทศบาลตําบลเปนตนไป

ขอ ๔ ในเทศบัญญัติน้ี
“เจาพนักงานทองถิ่น”หมายความวา นายกเทศมนตรตีําบลบานใหม

หมวด ๑
ลักษณะอาคารตาง ๆ

ขอ ๕ อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร หรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ ครัวไฟตองอยูนอก
อาคารเปนสัดสวนตางหาก ถาจะรวมครัวไฟไวในอาคารดวยก็ได แตตองราดพื้น บุผนังฝา เพดาน ครัวไฟดวยวัตถุ
ถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ

ขอ ๖ อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร หรือ วัตถุทนไฟเปนสวนใหญ หรือกอดวยอิฐไมเสริม
เหล็กใหปลูกสรางไดไมเกินสองช้ัน

ขอ ๗ อาคารสองช้ันที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ พื้นช้ันลางของ
อาคารน้ันจะสูงจากระดับทางสาธารณะดานหนาอาคารเกินกวา ๐.๕๐ เมตร ไมได

ขอ ๘ โรงมหรสพ หอประชุม หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสองช้ัน ใหทําดวยวัตถุถาวรและวัตถุ
ทนไฟเปนสวนใหญ

โรงมหรสพหรือหอประชุมที่ปลูกสรางเกินหน่ึงช้ัน หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสามช้ันนอก
จากมีบันไดตามปกติแลว ตองมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอยางนอยอีกหน่ึงทาง ตามลักษณะแบบของอาคาร ที่
กําหนดให

ขอ ๙ หองแถวและตึกแถว ตองมีความกวางจากเสนก่ึงกลางของผนังดานหน่ึง ไปยังเสน
ก่ึงกลางของผนังอีกดานหน่ึงไมนอยกวา ๔ เมตร ความลึกของหองตองไมนอยกวา ๔ เมตร และตองมีประตูหรือ



ทางใหคนเขาออกไดทั้งดานหนาและดานหลัง ในกรณีที่เปนตึกแถวผนังตองทําดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟ ถา
กอดวยอิฐหรือคอนกรีตไมเสริมเหล็กหรือวัตถุทนไฟอยางอ่ืน ผนังน้ีตองหนาไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร

หองแถวและตึกแถวซึ่งปลูกสรางติดตอกันเปนแนวยาว ใหมีผนังกันไฟหนาไมนอยกวา ๒๐
เซนติเมตร ตั้งแตระดับพื้นดินข้ึนไปสูงถึงใตทองหลังคาโดยไมมีชองวาง ทุกระยะไมเกินหาหอง หองแถว ตึกแถว
หรือบานแถวจะสรางตอเน่ืองกันไดไมเกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแถวหน่ึง ๆ รวมกัน ไมเกิน ๔๐
เมตร โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย ไมวาจะเปนเจาของเดียวกันและใช
โครงสรางเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม

ตึกแถวที่สูงสามช้ันตองมีพื้นช้ันสองหรือช้ันสามสรางดวยวัตถุทนไฟช้ันใดช้ันหน่ึงเปนอยางนอย
ถาสูงเกินสามช้ันตองสรางพื้นดวยวัตถุทนไฟทุกช้ัน

ขอ ๑๐ อาคารทุกชนิดจะปลูกสรางบนที่ดินซึ่งถมดวยขยะมูลฝอยมิได เวนแตขยะมูลฝอยน้ันจะ
ไดกลายสภาพเปนดินแลว หรือไดทับดวยดินกระทุงแนนไมต่ํากวา ๓๐ เซนติเมตร และมีลักษณะไมเปนอันตราย
แกอนามัยและม่ันคงแข็งแรง

ขอ ๑๑ รั้วหรือกําแพงก้ันเขตใหทําไดสูงเหนือระดับถนนสาธารณะไมเกิน ๓.๐ เมตร และตอง
ใหคงสภาพไดดิ่งอยูเสมอไป ประตูรั้วหรือกําแพงซึ่งเปนทางรถเขาออก ถามีคานบนใหวางคานน้ันสูงจากระดับ
ถนนสาธารณะไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร

ขอ ๑๒ ปายโฆษณา การกอสรางและติดตั้งปายใหเปนไปตามน้ี
(๑) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปายที่อาคารตองไมบังชองระบาย

อากาศหนาตาง ประตูหรือทางหนีไฟ
(๒) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารตอง

ไมลํ้าออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และสวนบนสุดของปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปายตอง
สูงไมเกิน ๖ เมตร จากสวนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่ติดตั้งปายน้ัน

(๓) ปายที่ยื่นจากผนังอาคารใหยื่นไดไมเกินแนวกันสาดและใหสูงไดไมเกิน
๖๐ เซนติเมตรหรือมีพื้นที่ ปายไมเกิน ๒ ตารางเมตร

(๔) ปายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไมไดยื่นจากผนังอาคาร ใหติดตั้งไดโดยมีความสูงของ
ปายไมเกิน ๖๐ เซนติเมตร วัดจากขอบบนของปลายกันสาดน้ัน หรือมีพื้นที่ปายไมเกิน ๒ ตารางเมตร

(๕) ปายที่ติดตั้งใตกันสาด ใหติดตั้งแนบผนังอาคารและตองสูงจากพื้นทางเทาน้ันไม
นอยกวา ๒.๕๐ เมตร

(๖) ปายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพใหติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ
แตจะยื่นหางจากผนังไดไมเกิน 50 เซนติเมตร หรือหากติดตั้งปายบนกันสาดจะตองไมยื่นลํ้าแนวปลายกันสาดน้ัน
และมีความสูงของปายทั้งสองกรณีตองไมเกินความสูงของอาคาร

(๗) ปายที่ติดตั้งอยูบนพื้นดินโดยตรง ตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดที่
ติดตั้งปายไปจนถึงก่ึงกลาง ถนนสาธารณะที่อยูใกลปายน้ันที่สุด และมีความยาวของปายไมเกิน ๓๒ เมตร

ขอ ๑๓ สะพานสวนบุคคลสําหรับรถยนต  ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร และ
มีสวนลาดชันไมเกิน ๑๐ ใน ๑๐๐

สะพานที่ใชเปนทางสาธารณะสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา ๖ เมตร มีสวน
ลาดชันไมเกิน ๘ ใน ๑๐๐ มีทางเทาสองขางละไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร เวนแตสะพานที่สรางสําหรับรถยนต
โดยเฉพาะ จะไมมีทางเทาก็ได และมีราวสะพานที่ม่ันคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองขางดวย

ขอ ๑๔ การปลูกสรางโดยตอเติมหรือดัดแปลงอาคารจะตองไดรับอนุญาตกอน คือ



(๑) เพิ่มช้ันหรือขยายพื้นช้ันหน่ึงช้ันใดรวมกันเกินหาตารางเมตรข้ึนไป
(๒) เปล่ียนหลังคาหรือขยายหลังคาใหปกคลุมเน้ือที่มากข้ึนกวาเดิมอันเปน การ

เพิ่มนํ้าหนักแกหลังคาเดิมเกินรอยละสิบ
(๓) เพิ่มหรือลดจํานวนเสาหรือคาน

(๔) เปล่ียนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังหรอืสวนประกอบอ่ืน อันเปน
การเพิ่มนํ้าหนักแกอาคารเดิมเกินรอยละสิบ

หมวด ๒
สวนตาง ๆ ของอาคาร

ขอ ๑๕ อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพื้นที่ภายในแตละหนวยที่ใช เพื่อการอยูอาศัยไมนอยกวา
๒๐ ตารางเมตร

ขอ ๑๖ หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๘ ตารางเมตร

ขอ ๑๗ หองนอนหรือหองที่ใชเปนที่พักอาศัยในอาคาร ใหมีชองประตูและหนาตางเปนเน้ือที่
รวมกันไมนอยกวารอยละสองของพื้นที่ของหองน้ัน โดยไมรวมนับสวนประตูหรือหนาตางอันติดตอกับหองอ่ืน

ขอ ๑๘ ชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไวดังตอไปน้ี

ประเภทอาคาร ความกวาง
๑. อาคารที่อยูอาศัย
๒. อาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  สํานักงาน

อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย  โรงงาน   อาคารพิเศษ

๑.๐๐ เมตร
๑.๕๐ เมตร

ขอ ๑๙ ยอดหนาตางและประตูในอาคาร ใหทําสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร และบุคคล
ซึ่งอยูในหองตองสามารถเปดประตูหนาตางและออกจากหองน้ันไดโดยสะดวก

ขอ ๒๐ หองหรือสวนของอาคารที่ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตองมีระยะดิ่งไมนอยกวาตามที่
กําหนดไวดังตอไปน้ี

ประเภทการใชอาคาร ระยะดิ่ง
๑. หองที่ใชเปนที่พักอาศัย บานแถว หองพักโรงแรม หองเรียน

นักเรียนอนุบาล ครัวสําหรับอาคารอยูอาศัย หองพักคนไขพิเศษ
ชองทางเดินในอาคาร

๒.๖๐ เมตร

๒. หองที่ใชเปนสํานักงาน หองเรียน หองอาคาร หองโถงภัตตาคาร
โรงงาน

๓.๐๐ เมตร

๓. หองขายสินคา  หองประชุม  หองคนไขรวม  คลังสินคา โรงครัว
ตลาดและอ่ืน ๆ  ที่คลายกัน

๓.๕๐ เมตร

๔. หองแถว  ตึกแถว
4.1 ช้ันลาง ๓.๕๐ เมตร



4.2 ตั้งแตช้ันสองข้ึนไป ๓.๐๐ เมตร
๕. ระเบียง ๒.๒๐ เมตร

ความสูงสุทธิ ของอาคารสวนที่ใชจอดรถยนต หมายถึง ความสูงจากพื้นถึงใตคานหรือทอหรือ
ส่ิงคลายคลึงกันตองไมนอยกวา ๒.๑๐ เมตร

หองในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหวางพื้นถึงพื้นอีกช้ันหน่ึงตั้งแต ๕ เมตรข้ึนไป จะทําพื้นช้ันลอยใน
หองน้ันก็ได  โดยพื้นช้ันลอยดังกลาวน้ันตองมีเน้ือที่ไมเกินรอยละส่ีสิบของเน้ือที่หอง ระยะดิ่งระหวางพื้นช้ันลอย
ถึงพื้นอีกช้ันหน่ึงตองไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร และระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงพื้นช้ันลอยตองไมนอยกวา ๒.๔๐
เมตร

ขอ ๒๑ พื้นช้ันลางของอาคารที่พักอาศัยตองมีระดับอยูเหนือพื้นดินปลูกสรางไมต่ํากวา ๗๕
เซนติเมตร แตถาเปนพื้นซีเมนต อิฐ หิน หรือวัตถุแข็งอยางอ่ืนที่สรางติดพื้นดิน ตองมีระดับอยูเหนือพื้นดิน
ปลูกสรางอาคารไมต่ํากวา ๑๐ เซนติเมตร และถาเปนอาคารตั้งอยูริมทางสาธารณะ  ความสูงจะตองวัดจากระดับ
ทางสาธารณะน้ัน

ในกรณีที่มีการถมดินเพื่อปลูกสรางอาคารใหถมดินไดไมเกินความสูง ๕๐ เซนติเมตร จากระดับ
ทางสาธารณะดานหนา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเปนกรณีพิเศษ ทั้งน้ีผูขออนุญาตจะตองทํา
การฝงทอลอดดานหนาใหการระบายนํ้าเปนไปไดโดยสะดวก ตลอดจนตองหาทางปองกันมิใหเกิดความเดือดรอน
แกที่ดินขางเคียงอีกดวย

ขอ ๒๒ หามมิใหมีประตูหนาตางหรือชองลมจากครัวไฟเปดเขาสูหองสวมหรือหองนอนของ
อาคารไดโดยตรง

ขอ ๒๓ เตาไฟสําหรับโรงงานหรือการพาณิชย  ตองมีผนังเตากอดวยอิฐดินเผาหรืออิฐทนไฟ
กําบังความรอนมิใหเกิดอันตรายไฟไหมสวนอาคารที่ตอเน่ืองกับเตา และตองตั้งอยูในอาคารที่ประกอบดวยวัตถุ
ทนไฟ ทั้งน้ี เตาตองตั้งหางจากผนังอาคาร หรือส่ิงที่เปนเช้ือไฟรอบรัศมีไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร โครง หลังคา
วัตถุมุงหลังคา ปลองระบายควันไฟ และเพดาน สวนประกอบเพดาน ถามีตองเปนวัตถุทนไฟ และตองทําปลอง
ระบายควันไฟมิใหฝาผนังหรือหลังคารับความรอนจัด โดยความสูงของปลองตองสูงกวา หลังคาอาคารขางเคียง
ภายในระยะโดยรอบ ๒๕.๐๐ เมตร ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร  และมีความกวางของปลองโดยวัดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตร

ขอ ๒๔ ประตูสําหรับอาคารสาธารณะโรงงานหรืออาคารพาณิชย ถามีธรณีประตูตองเรียบเสมอ
กับพื้น

ขอ ๒๕ บันไดของอาคารอยูอาศัยถามีตองมีอยางนอยหน่ึงบันไดที่มีความกวางสุทธิไมนอยกวา
๘๐ เซนติเมตร ชวงหน่ึงสูงไมเกิน ๓ เมตร ลูกตั้งสูงไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเม่ือหักสวนที่ข้ันบันได
เหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตรและตองมีพื้นหนาบันไดมีความกวางและยาวไม
นอยกวาความกวางของบันได

บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๓ เมตร หรือนอยกวาน้ัน และชานพักบันได
ตองมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได ระยะดิ่งจากข้ันบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนต่ําสุด
ของอาคารที่อยูเหนือข้ึนไปตองสูงไมนอยกวา ๑.๙๐เมตร

ขอ ๒๖ บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน อาคาร
สาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน และอาคารพเิศษ  สําหรับที่ใชกับช้ันที่มีพื้นที่อาคารช้ันเหนือข้ึนไปรวมกันไม
เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร แตสําหรับบันไดของอาคารดังกลาวที่ใช



กับช้ันที่มีพื้นที่อาคารช้ันเหนือข้ึนไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร
ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา ๑.๕๐ เมตร ตองมีบันไดอยางนอย ๒ บันได และแตละบันไดตองมีความ
กวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร

บันไดของอาคารที่ใชเปนที่ชุมชนของคนจํานวนมาก เชน บันไดหองประชุมหรือหองบรรยายที่มี
พื้นที่รวมกันตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไปหรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกัน
ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป หรือบันไดของแตละช้ันของอาคารน้ันที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ข้ึนไป ตองมีความกวางไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร ตองมีบันไดอยางนอยสองบันได ถามีบันไดเดียวตองมีความ
กวางไมนอยกวา ๓ เมตร

บันไดที่สูงเกิน ๔ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๔ เมตร หรือนอยกวาน้ัน และระยะดิ่งจาก
ข้ันบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนต่ําสุดของอาคารที่อยูเหนือข้ึนไปตองสูงไมนอยกวา ๒.๑๐ เมตร

ชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยกวาความกวางสุทธิของ
บันไดเวนแตบันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน ๒ เมตรชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดจะมีความยาวไมเกิน 2 เมตรก็
ได

บันไดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองตองมีลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๘ เซนติเมตร ลูกนอนเม่ือหักสวนที่
ข้ันบันไดเหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตรและตองมีราวบันไดกันตกบันไดที่มีความ
กวางสุทธิเกิน ๖ เมตร และชวงบันไดสูงเกิน ๑ เมตร ตองมีราวบันไดทั้งสองขางบริเวณจมูกบันไดตองมีวัสดุ
กันล่ืน

ขอ ๒๗ บันไดตามขอ ๒๖ จะตองมีระยะหางไมเกิน ๔๐ เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นช้ันน้ัน
ขอ ๒๘ บันไดตามขอ ๒๕ และ ขอ ๒๖ ที่เปนแนวโคงเกิน ๙๐ องศา จะไมมีชานพักบันไดก็ได

แตตองมีความกวางเฉล่ียของลูกนอนไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ ๒๕ และไมนอยกวา ๒๕
เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ ๒๖

ขอ ๒๙ บันไดซึ่งมีชวงระยะสูงกวาที่กําหนดไว  ใหทําที่พักมีขนาดกวางยาวไมนอยกวาสวนกวาง
ของบันไดน้ัน ถาตอนใดตองทําเล้ียวมีบันไดเวียนสวนแคบที่สุดของลูกนอนตองกวางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร

อาคารที่มีบันไดติดตอกันตั้งแตส่ีช้ันข้ึนไป พื้น ประตู หนาตาง วงกบ ของหองบันได บันไดและ
ส่ิงกอสรางโดยรอบบันได ตองกอสรางดวยวัตถุทนไฟ

หนาตางหรือชองระบายอากาศ หรือชองแสงสวางซึ่งทําติดตอกันสูงเกิน ๑๐.๐๐ เมตร ตอง
สรางดวยวัตถุทนไฟ

ขอ ๓๐ ลิฟตสําหรับบุคคลใชสอยใหทําไดแตในอาคารที่ซึ่งประกอบดวยวัตถุทนไฟเปนสวน
ใหญ และโดยเฉพาะสวนตอเน่ืองกับลิฟตน้ันตองเปนวัตถุทนไฟทั้งส้ิน  สวนปลอดภัยของลิฟตตองมีอยูไมนอย
กวาส่ีเทาของนํ้าหนักที่กําหนดให

ขอ ๓๑ วัตถุมุงหลังคาใหทําดวยวัตถุทนไฟ เวนแตอาคารซึ่งตั้งอยูหางอาคารอ่ืน ซึ่งมุงดวยวัตถุ
ทนไฟ หรือหางเขตที่ดินหรือทางสาธารณะเกิน ๔๐.๐๐ เมตร จะใชวัตถุอ่ืนก็ได

ขอ ๓๒ สวนฐานรากของอาคารซึ่งอยูใตดินตอเน่ืองกับทางสาธารณะจะลํ้าทางสาธารณะเขาไป
ไมได

ฐานรากของอาคาร ตองทําเปนลักษณะถาวรม่ันคงพอที่จะรับนํ้าหนักของอาคารและ
นํ้าหนักที่จะใชบรรทุกไดโดยปลอดภัย ในกรณีที่เห็นวาการกําหนดฐานรากยังไมม่ันคงเพียงพอใหเรียกรายการ
คํานวณจากเจาของอาคารเพื่อประกอบการพิจารณาได



ขอ ๓๓ อาคารที่ปลูกสรางสูงเกินเจ็ดช้ัน  ใหมีพื้นที่ดาดฟาเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศตาม
สภาพที่เหมาะสม

หมวด ๓
แนวอาคารและระยะตาง ๆ

ขอ ๓๔ หามมิใหบุคคลใดปลูกสรางอาคารหรือสวนของอาคาร ยื่นออกมาในหรือเหนือทาง
หรือที่ดินสาธารณะ

ขอ ๓๕ ตึกแถว หองแถว อาคารพาณิชย โรงงาน และอาคารสาธารณะที่ไดรนแนวหางจากเขต
ทางสาธารณะไมเกิน ๒.๐๐ เมตร ทองกันสาดของพื้นช้ันแรกตองสูงจากระดับทางเทาที่กําหนด ๓.๒๕ เมตร
ระเบียงดานหนาอาคารยื่นไดไมเกินสวนยื่นสถาปตยกรรม

หามระบายนํ้าจากกันสาดดานหนาอาคารและจากหลังคา ลงในที่สาธารณะหรือในที่ดินที่ไดรน
แนวอาคารจากเขตทางสาธารณะโดยตรง แตใหมีรางระบายหรือทอระบายรับนํ้าจากกันสาดหรือ
หลังคาใหเพียงพอลงไปถึงพื้นดินแลวระบายลงสูทอสาธารณะหรือบอพัก

อาคารตามวรรคหน่ึงที่ไดรนแนวหางจากเขตทางสาธารณะเกิน ๒.๐๐ เมตร หากมีกันสาด
ระเบียงหรือสวนยื่นสถาปตยกรรมใดยื่นออกมาในระยะ ๒.๐๐ เมตร จากเขตทางสาธารณะตองปฏิบัติตามสอง
วรรคแรกดวย

ขอ ๓๖ หามมิใหปลูกสรางอาคารสูงกวาระดับพื้นดินเกินสองเทาของระยะจากผนังดานหนาของ
อาคารถึงแนวถนนฟากตรงขาม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรเีปนพิเศษ

ขอ ๓๗ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา ๖ เมตร ใหรน
แนวอาคารหางจากก่ึงกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๓ เมตร

อาคารที่สูงเกินสองช้ันหรือเกิน ๘ เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารพาณิชย โรงงาน
อาคารสาธารณะปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดตั้งหรือตั้งปายหรือคลังสินคา ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนน
สาธารณะ

(๑) ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ใหรนแนวอาคารหางจาก
ก่ึงกลางถนนสาธารณะ อยางนอย ๖ เมตร

(๒) ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางตั้งแต ๑๐ เมตรข้ึนไป แตไมเกิน ๒๐ เมตร ใหรน
แนวอาคารหางจาก เขตถนนสาธารณะอยางนอย ๑ ใน ๑๐ ของความกวางของถนนสาธารณะ

(๓) ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางเกิน ๒๐ เมตรข้ึนไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขต
ถนนสาธารณะอยางนอย ๒ เมตร

ขอ ๓๘ อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากันขนาบอยูเม่ือระยะ
ระหวางถนนสาธารณะสองสายน้ันไมเกิน ๖๐ เมตร  และสวนกวางของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กวางกวา
ไมเกิน ๖๐ เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบที่ใกลที่สุดจากจุดน้ันไปตั้งฉากกับ
แนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวางกวา

ขอ ๓๙ อาคารหลังเดียวซึ่งอยูที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน ความสูงของอาคาร
ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบที่ใกลที่สุด จากจุดน้ันไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขาม
ของสายที่กวางกวา และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน ๖๐ เมตร



สําหรับอาคารซึ่งเปนหองแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบ
กวาตองไมเกิน ๑๕ เมตร

ขอ ๔๐ ระยะหางของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังอาคารมีประตูหนาตาง ชองระบายอากาศ
ชองแสง หรือระเบียงอาคาร ตองมีระยะหางจากเขตที่ดินดังน้ี

(๑) ผนังอาคาร สวนที่สูงไมเกิน ๙ เมตร ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร
(๒) ผนังอาคารสวนที่สูงเกิน ๙ เมตร แตไมเกิน ๒๓ เมตร ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา

๓ เมตร
ขอ ๔๑ ผนังอาคารที่อยูหางเขตที่ดินนอยกวาที่กําหนดไวในขอ ๔๐ (๑) และ (๒) ตองอยูหาง

เขตทีด่ินไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร และตองกอสรางเปนผนังทึบและดาดฟาของอาคารดานน้ันใหทําผนังทึบสูง
จากดาดฟาไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดินตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของ
ที่ดินขางเคียงดานน้ัน

ขอ ๔๒ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนดดังตอไปน้ี
(๑) อาคารอยูอาศัย และอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวน

ของพื้นที่ช้ันใดช้ันหน่ึงที่มากที่สุดของอาคาร
(๒) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอ่ืนซึ่งไมได

ใชเปนที่อยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวา ๑๐ ใน ๑๐๐ สวนของพื้นที่ช้ันใดช้ันหน่ึงที่มากที่สุดของอาคารแตถา
อาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วางตาม (๑)

(๓) หองแถวหรือตึกแถวซึ่งดานหนาไมติดริมถนนสาธารณะ ตองมีที่วางดานหนา
อาคารกวางไมนอยกวา ๖ เมตร โดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นลํ้าเขาไปในพื้นที่ดังกลาว

หองแถวหรือตึกแถว ตองมีที่วางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร เพื่อใชติดตอถึงกัน
โดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นลํ้าเขาไปในพื้นที่ดังกลาว เวนแตการสรางบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นลํ้าไม
เกิน ๑.๔๐ เมตร

ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหาหรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐
เมตร ตองมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวน้ันกวางไมนอยกกวา ๔ เมตร เปนชองตลอดความ
ลึกของหองแถวหรือตึกแถวเพื่อเช่ือมกับที่วางหลังอาคาร

หองแถวหรือตึกแถวที่สรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง ๔๐ เมตร แตมี
ที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวน้ันกวางนอยกวา ๔ เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวางแถว
ดานขางของหองแถวหรือตึกแถว แตใหถือวาหองแถวหรือตึกแถวน้ันสรางตอเน่ืองเปนแถวเดียวกัน

ที่วางตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรือส่ิงกอสรางอ่ืน
ใด หรือจัดใหเปนบอนํ้า สระวายนํ้า ที่พักมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไมได

หองแถวหรือตึกแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอ่ืน ตองมีที่วางระหวางดานขางของหองแถว
หรือตึกแถวกับเขตที่ดินของอ่ืนน้ันกวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่กอสรางข้ึนทดแทน
อาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไมมากกวาพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร

ขอ ๔๓ หองแถว ตึกแถว และอาคารพาณิชย ตองมีชองหนาตางหรือประตูเปดสูภายนอกไดไม
นอยกวา ๒๐ ใน ๑๐๐ สวน ของพื้นที่อาคารทุกช้ัน

ชองหนาตางหรือประตูเปดสูภายนอก หมายถึง ชองเปดของผนังดานทางสาธารณะหรือดานที่
หางที่ดินเอกชนสําหรับอาคารช้ันสองลงมาไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร สําหรับช้ันสามข้ึนไปไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร



ขอ ๔๔ อาคารที่กอสรางมากอนเทศบัญญัติน้ี มีแนวอาคารและระยะขัดเทศบัญญัติน้ี หามตอ
เติมหรือขยาย เวนแตซอมแซมเพื่อความม่ันคง แข็งแรง และเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม

ขอ ๔๕ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัติน้ีมีความผิดตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

ขอ ๔๖ คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาตและคาธรรมเนียมในการตรวจ
แบบแปลน  ใหเปนไปตามกฎกระทรวง

หมวด ๔
ระบบระบายน้ําและการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล

ขอ ๔๗ ในเทศบัญญัติน้ี
“น้ําเสีย’’หมายความวาของเหลวที่ผานการใชแลวทุกชนิดทั้งที่มีกากและไมมีกาก

“ระบบน้ําบําบัดน้ําเสีย’’ หมายความวา กระบวนการทําหรือปรับปรุงใหมีคุณภาพเปนนํ้าทิ้งพนไปจากอาคาร
“น้ําทิ้ง’’ หมายความวา  นํ้าจากอาคารที่ผานระบบบําบัดนํ้าเสียใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งที่

กําหนดสําหรับที่จะระบายลงแหลงรองรับนํ้าทิ้งได
“แหลงรองรับน้ําทิ้ง’’ หมายความวา ทอระบายนํ้าสาธารณะ คู คลอง แมนํ้า ทะเล และแหลงนํ้าสาธารณะ

ขอ ๔๘ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงตองมีระบายนํ้าฝนออกจากอาคารที่เหมาะสมและเพียง
พอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนหรือเกิดนํ้าไหลนองไปยังที่ดินอ่ืนที่มีเขตติดตอกับเขตที่ดินที่
เปนที่ตั้งของอาคารน้ัน

การระบายนํ้าฝนออกจากอาคารวรรคหน่ึงจะระบายลงสูแหลงรองรับนํ้าทิ้งโดยตรงก็ได
ขอ ๔๙ อาคารและประเภทและลักษณะดังตอไปน้ี  ตองจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียที่ มี

ประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงนํ้าเสียออกจากอาคารใหเปนนํ้าทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนดไวในขอ
๕๐

๔๙.๑ หอพักตามกฏหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกช้ันในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๕๐ หอง

๔๙.๒ สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

๔๙.๓ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มีจํานวนเตียงรับผูปวยไว
คางคืนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังไมเกิน ๑๐ เตียง

๔๙.๔ สถานศึกษาที่มีพื้นที่เดียวกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๔๙.๕ อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศหรือเอกชนที่
มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๔๙.๖ หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียว
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

๔๙.๗ ตลาดที่มีพื้นที่เดียวกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน
๕๐๐ ตารางเมตร



๔๙.๘ ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย
หลังรวมกันไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

๔๙.๙ อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไมเกิน
๒,๐๐๐ ตารางเมตร

ขอ ๕๐ นํ้าทิ้งจากอาคารที่จะระบายจากอาคารลงสูแหลงรองรับนํ้าทิ้งไดตองมีคุณภาพนํ้าทิ้ง
ตามประเภทของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง

มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง อาคารตามขอ 3
๑. พีเอช ๕-๙
๒. บีโอดี ไมเกิน ๙-๐

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๓. ปริมารสายแขวนลอย ไมเกิน ๖-๐

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๔. ปริมาณสายละลายเพิ่มข้ึนจากนํ้าใชไมเกิน ๕๐๐

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๕. ปริมาณตะกอนหนัก ไมเกิน ๐.๕

(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๖. ทีเค  ไมเกิน ๔๐
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๗. ออรแกนิก-ไนโตรเจน  ไมเกิน ๑๕
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๘. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไมเกิน ๒๕
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)

๙. นํ้ามันและไขมันไมเกิน ๒๐
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)

๑๐. ซัลไฟล ไมเกิน ๔๐
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)

“พีเอช’’ หมายความวา  คาขิงความเปนกรดและดางของนํ้าที่เกิดจากคาลบของลอกฐานสิบของความ
เขมขนเปนโมลของอนุมูลไฮโดรเจน

“บีโอดี’’ หมายความวาปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสารอินทรียชนิดที่ยอยสลายได
ภายใตภาวะของออกซิเจนที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส  ในเวลาหาวัน ซึ่งใชเปนการตรวจวัดระดับปริมาณ
สารอินทรียที่มีอยูในตัวอยางนํ้าน้ันๆ

“ปริมาณสารแขวนลอย’’ หมายความวา สารที่ตกคางบนแผนกรองในกรองนํ้าผานแผนกรองประเภท
Glass fiber filter-disks เสนผานศูนยกลาง ๔.๗ เซนติเมตร เชน whayman type GF/C หรือ Gelman type
A



“ปริมาณสารละลาย’’ หมายความวา สารที่ละลายอยูในนํ้าและจะเหลืออยูในตะกอน หลังจากกําจัด
ปริมาณสารแขวนลอยและปริมารตะกอนหนักแลวผานการระเหยดวยไอนํ้าและทําใหแหงที่อุณหภูมิ ๑๐๓-๑๐๕
องศาเซลเซียสในเวลาหน่ึงช่ัวโมง

“ปริมาณตะกอนหนัก’’ หมายความวา  สารที่แขวนลอยอยูในนํ้า ซึ่งสามารถตกตะกอน ไดโดยแรงโนม
ถวงของโลกภายใตภาวะที่สงบน่ิงในเวลาหน่ึงช่ัวโมง

“ทีเคเอ็น’’ หมายความวา  ไนโตรเจนที่อยูในรูปแอมโมเนียและออรแกนิก-ไนโตรเจน
“ออรแกนิก-ไนโตรเจน’’ หมายความวา  ไนโตรเจนที่อยูในสารประกอบอินทรียประเภทโปรตีนและผลิตผลจาก
การยอยสลายไขมัน เชน โพลิเพปไทด และกรดอะมิโน  เปนตน

“แอมโมเนีย-ไนโตรเจน’’ หมายความวา  ไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยูในรูปแบบ NH 4
+ หรือ NH3 ซึ่ง

สมดุลกัน
“น้ํามันและไขมัน’’ หมายความวา สารอินทรียจําพวกนํ้ามัน ไขมัน ข้ีผ้ึง และกรด ไขมันที่นํ้าหนัก

โมเลกุลสูง โดยเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนและเอสเตอร เปนตน สารเหลาน้ี จะถูกสกัดไดดวยทําลาย
ประเภทเฮกเซน คลอโรฟรอม  และไดเอทิลอีเทอร แลวแยกสวนโดยการระเหยแหงที่อุณหภูมิ ๑๐๓ องศา
เซลเซียส

“ซัลไฟด’’ หมายความวา สารประกอบพวกไฮโดรเจนซัลไฟดทั้งชนิดที่ละลายนํ้า และชนิดที่เปนอนุมูล
รวมทั้งสารประกอบพวกโลหะซัลไฟดที่ปนอยูกับตะกอนแขวนลอยในนํ้า

ขอ ๕๑ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร  ตามที่กําหนดในขอ ๔๙ และอาคารพักอาศัยประเภท
บานเดี่ยว หองแถว ตึกแถว บานแถว หรือบานแฝด ใหแสดงแบบระบบบําบัดนํ้าเสียโดยจะตองประกอบดวย

๕๑.๑ บอเกรอะ  ซึ่งตองมีลักษณะตองมิดชิดนํ้าซึมผานไมได  เพื่อใชเปนที่แยกกาก ที่
ปนอยูกับนํ้าเสียทิ้งไวใหตกตะกอน

๕๑.๒ บอซึม  ซึ่งตองมีลักษณะที่สามารถใชเปนที่รองรับนํ้าเสียน้ันผานอิฐหรือหินหรือส่ิง
อ่ืนใดเพื่อใหเปนนํ้าทิ้ง  บอเกรอะและบอซึมตามวรรคหน่ึงตองมีขนาดไดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใชของผูที่
อาศัยในอาคารน้ันในกรณีที่จะไมใชวิธีการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง อาจใชวิธีอ่ืนในการปรับปรุงนํ้าเสียใหได
มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งตามที่กําหนดไวสําหรับอาคารในขอ ๔ ก็ได

ขอ ๕๒ การกําจัดนํ้าทิ้งจากอาคารจะดําเนินการระบายลงสูแหลงรองรับนํ้าทิ้ง หรือระบายลงสู
พื้นดินโดยใชวิธีผานบอซึมหรือโดยวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคารน้ันก็ได แตตองไมกอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ขอ ๕๓ กรณีที่อาคารใดจัดใหมีทางระบายนํ้าเพื่อระบายนํ้าเพื่อระบายนํ้าจากอาคารลงสูแหลง
รองรับนํ้าทิ้งทางระบายนํ้าน้ันตองมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทําความสะอาดไดโดยสะดวก และตองวาง
ตามแนวตรงที่สุดเทามีจะทําได โดยตองมีสวนลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ ใน ๒๐๐ หรือตองมีสวนลาดเอียงเพียงพอให
นํ้าทิ้งไหลเร็วไมต่ํากวา ๖๐ เซนติเมตรตอวินาที

ขนาดของทางระบายนํ้าตองมีความสัมพันธกับปริมาณนํ้าทิ้งของอาคารน้ัน โดยถาเปนทางระบายนํ้า
แบบทอปดตองมีเสนผานศูนยกลางภายในไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร โดยตองมีบอพักสําหรับตรวจการระบายนํ้า
ทุกมุมเล้ียวและทุกระยะไมเกิน ๑๒ เมตร หรือทุกระยะไมเกิน ๒๔ เมตร ถาทางระบายนํ้าแบบทอปดน้ันมีขนาด
เสนผานศูนยกลางภายในตั้งแต ๖๐ เซนติเมตร ข้ึนไป ในกรณีที่เปนทางระบายนํ้าแบบอ่ืนตองมีความกวางภายใน
ที่ขอบบนสุดไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร

ขอ ๕๔ อาคารที่ใชเปนตลาด โรงแรม ภัตตาคาร หรือ สถานพยาบาล ตองจัดใหมีที่รองรับขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลโดยมีลักษณะ ดังตอไปน้ี



1. ผนังตองทําดวยวัสดถุาวรและทนไฟ
2. พื้นผิวภายในตองเรียบและกันนํ้าซึม
3. ตองมีการปองกันกล่ินและนํ้าฝน
4. ตองมีการระบายนํ้าเสียจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียบ
5. ตองมีการระบายอากาศและปองกันนํ้าเขา
6. ตองมีความจุไมนอยกวา ๑.๒ ลิตรตอพื้นที่ของอาคารหน่ึงตารางเมตร
7. ตองจัดไวในที่ที่สามารถขนยายขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไดโดยสะดวกและตองมีระยะหางจาก

สถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา ๔ เมตร แตถาที่รองรับขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา ๓ ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไม
นอยกวา ๑๐ เมตร
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ขอ ๕๕ การขออนุญาตปลูกสรางอาคารที่ไดยื่นคําขอไวกอนเทศบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหปฏิบัติตาม
เทศบัญญัติและกฎกระทรวงที่ใชอยูเดิม

ขอ ๕๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานใหม มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ีและให
มีอํานาจออกระเบียบ คําส่ังอ่ืนใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56

ลงช่ือ สํารวย ชุนเกาะ
( นางสํารวย ชุนเกาะ )

นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม

เห็นชอบ

วาที่ร.ต. นิรันดร   ดุจจานุทัศน
( นิรันดร   ดุจจานุทัศน )

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา  ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา



อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ ๒๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ ๑๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ ๑๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตเคล่ือนยาย ฉบับละ ๑๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ฉบับละ ๒๐ บาท
(๖) ใบรับรอง ฉบับละ ๑๐ บาท
(๖ ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๖ ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ ๑๐ บาท
(๘) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔)
(๘ ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตราใน (๖ ทวิ)
(๙) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร  ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับการกอสรางหรือสําหรับ

สวนที่มีการดัดแปลงดังน้ี
(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามช้ันหรือไมเกินสิบหาเมตร ตารางเมตรละ ๒ บาท

คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละช้ันรวมกัน
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือเกินสิบหาเมตร ตารางเมตรละ ๔ บาท

คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละช้ันรวมกัน
(ค) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพื้นรับนํ้าหนักบรรทุกช้ันใด ตารางเมตรละ ๔ บาท

ช้ันหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัมตอหน่ึงตารางเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละช้ันรวมกัน

(ง) ปาย คิดตามพื้นทีข่องปายโดยเอาสวนกวางที่สุด คูณดวย
สวนยาวที่สุด ตารางเมตรละ ๔ บาท

(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เข่ือน ทางหรือทอ เมตรละ ๑ บาท
ระบายนํ้า  รั้วหรือกําแพง  รวมทั้งประตูรั้วหรือกําแพง  คิดตามความยาว

ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน  เศษของตารางเมตรหรือเมตร  ตั้งแตก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถือ
เปนหนวยเต็ม  ถาต่ํากวาก่ึงหน่ึงใหปดทิ้ง
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