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ค้นคว้าอิสระ: รศ.ฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์. 150 หน้า. 
 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนช่วยในงานทางสถาปัตยกรรมมากขึ้น ซึ่งไม่ได้
ช่วยเฉพาะในส่วนของกระบวนการออกแบบเท่านั้น กระบวนการตรวจข้อกฎหมายจากแบบเป็น
กระบวนการหนึ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้ามามีบทบาทเช่นเดียวกัน  อาจกล่าวได้ว่าหากสามารถ
ออกแบบระบบให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมได้  ก็จะช่วยท าให้การตรวจ
แบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังช่วยลดปริมาณกระดาษแบบที่ตรวจแล้วผิดกฎหมายได้ 

โปรแกรมตรวจข้อกฎหมายควบคุมอาคาร (Building Regulation Check) ถูกสร้างขึ้น
เพ่ือที่จะพัฒนาระบบการตรวจข้อกฎหมายกับแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นโปรแกรม
เสริม ติดตั้งเพ่ิมเติมจากโปรแกรมเขียนแบบ (CAD) โดยมีเครื่องมือส าหรับการตรวจแบบของผู้ตรวจ
แบบโดยเฉพาะ กล่าวคือกระบวนการตรวจแบบด้วยระบบเดิมที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยตรวจ
แบบนั้นมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการตรวจแบบเป็นเวลานาน ดังนั้นโปรแกรมจึงถูก
พัฒนาให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถตรวจข้อกฎหมายของกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอ่ืนๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในแบบนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง 
สามารถใช้ทดแทนการตรวจแบบที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ได้ 

จากผลการวิจัยนี้  โปรแกรมตรวจข้อกฎหมายควบคุมอาคารที่ได้พัฒนาขึ้น จะเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาระบบการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน  และรองรับการเพ่ิมขึ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายใหม่ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย ท าให้การตรวจข้อกฎหมายต่างๆ สามารถ
ท าได้ถูกต้อง และมีความรวดเร็วในการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอน
การท างาน ตลอดจนทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพิมพ์เขียว หรือกระดาษแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 Nowadays, the computer systems are involved in architectural design 
process. However, there are a few functions in building regulation process that we 
use the computer technology, especially on the regulation check. The development 
of the computer systems for building regulation check will gain more efficiency and 
reduce many construction documents in this process. 
 Due to the Crown Property Bureau is lack of computer system in building 
regulation check. The development of the program is intend to help and reduce the 
complexity on those manual process. The program should be easy to use and 
conform all the related building regulation laws that applied. 
 The research of the program for building regulation check will be the prototype 
that can be modify or append all those laws that might be occur in the future. This 
program can be reduce the time in the original process and can be reduce amount of 
resources for blueprint of those construction documents.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  เนื่องด้วยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์  
ซึ่งคอยให้ค าแนะน าต่างๆ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ฐิติพัฒน์  ประทาน
ทรัพย์  อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมสารนิพนธ์  ที่คอยช่วยช้ีแนะแนวทางการท างานและแก้ปัญหา
ต่างๆ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ธนะพันธ์  อินทรเกสร  ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ค าแนะน า
ทางด้านการเขียนโปรแกรม ท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณเพื่อน  พี่ๆ น้องๆ ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ที่เสียสละ
เวลาให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์  ให้ข้อคิดเห็นและความรู้ต่างๆ เพื่อน ามาประกอบในการค้นคว้าในครั้ง
นี ้ตลอดจนช่วยเหลืองานในหน้าที่ของข้าพเจ้า ในระหว่างที่ข้าพเจ้าด าเนินการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ 

ขอกราบขอบคุณบิดา มารดา  ที่ให้ความสนับสนุน ในการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ 
ขอขอบคุณ นางฤดีวรรณ แฉ่งสมบูรณ์, เด็กหญิงพิชามญช์ุ แฉ่งสมบูรณ์ และเด็กหญิง 

พีรดา แฉ่งสมบูรณ์ ภรรยา และลูกสาวที่น่ารักทั้งสองคนของข้าพเจ้า ที่เป็นก าลังใจ และเป็น
แรงผลักดันที่ท าให้ข้าพเจ้าด าเนินการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนส าเร็จ 

ขอขอบคุณส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ ให้ทุนกา รศึกษาในครั้ งนี้  
ขอขอบคุณ  

ขอขอบคุณบุคคลอื่นๆ ทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามในที่นี้  ที่คอยอยู่เคียงข้างกันและคอย
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

สารบญั 
 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ....................................................................................................................  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ.....................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................................  ฌ 
สารบัญภาพ...............................................................................................................................  ฎ 
บทที ่
 1 บทน า.............................................................................................................................  1 
   ความเป็นมาและความส าคัญ ..................................................................................  1 
   ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา ........................................................  2 
   ขอบเขตการศึกษา ..................................................................................................  2 
   ข้ันตอนของการศึกษา .............................................................................................  2 
   ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ......................................................................................  3 
   ค าศัพท์นิยามเฉพาะ ...............................................................................................  3 
 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง .........................................................................................  4
   กระบวนการตรวจแบบขออนุญาตของส านักงานทรพัย์สินฯ ...................................  4 
   ขอบเขตและหัวข้อการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้าง ..............................................  5 
   ปัญหาและอปุสรรคในการตรวจแบบ ......................................................................  26 
   ตัวอย่างเว็บข้อมลูกฎหมายที่ใช้อ้างองิ ....................................................................  29 
   เทคโนโลยีที่ใช้ในการพฒันาระบบ ..........................................................................  32 
 3 วิธีด าเนินการวิจัย ...........................................................................................................  46 
   สังเกตและสอบถามการตรวจแบบ ..........................................................................  46 
   แนวทางในการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ..............  48 
   ออกแบบการจัดเกบ็ข้อมลูจากการตรวจในแบบ .....................................................  49 
   ออกแบบวิธีการวัดในแบบในเชิงโปรแกรม ..............................................................  55 
   ออกแบบหลักการท างานของโปรแกรม.......... .........................................................  63 
 4 ผลการออกแบบและการใช้งานโปรแกรม .......................................................................  67 
   ระบบการท างานของโปรแกรม ...............................................................................  67 
   หน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งานโปรแกรม (User Interface) ...........................................  70 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 
 

   วิธีใช้งานโปรแกรม ..................................................................................................  77 
บทที ่                                                                                                      หน้า 
 5 สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ................................................................................  91 
   สรปุผลการวิจัย .......................................................................................................  91 
   อุปสรรคและข้อจ ากัดในการวิจัย ............................................................................  91 
   ข้อเสนอแนะ ...........................................................................................................  92 
รายการอ้างอิง ...........................................................................................................................  93 
ภาคผนวก  ...............................................................................................................................  95 
     ภาคผนวก ก  ....................................................................................................................   96 
     ภาคผนวก ข  ....................................................................................................................   147 
ประวัติผู้วิจัย ..............................................................................................................................  150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

สารบัญตาราง 
ตารางที ่ หน้า  

1 แสดงระยะดิ่งภายในอาคารตามประเภทการใช้อาคาร ...........................................................  15 
2 แสดงจ านวนห้องน้ าและสุขภัณฑ์ตามประเภทการใช้อาคาร ..................................................  19 
3 แสดงจ านวนที่จอดรถตามประเภทการใช้อาคาร ....................................................................   24 
4 แสดงเวอร์ชันต่าง ๆ ของ .NET Framework .........................................................................  38 
5 เปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรแกรม nanoCAD และ AutoCAD ..........................................   41  
6 การได้มาของข้อมูลในแบบตามความสัมพันธ์ของหัวข้อกฎหมาย ...........................................  49   
7 การตรวจตามล าดับของแบบ ...................................................................................................  55  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพที ่  หน้า 

1 ภาพกระบวนการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม ......................................................................  4 
2 แสดงระยะร่นอาคารจากคลองสาธารณะ 1 ...........................................................................  7   
3 แสดงระยะร่นอาคารจากคลองสาธารณะ 2 ...........................................................................  7 
4 แสดงระยะร่นอาคารจากคลองสาธารณะ 3 ...........................................................................  8 
5 แสดงระยะร่นอาคารจากถนนสาธารณะ 1 ............................................................................  8 
6 แสดงระยะร่นอาคารจากถนนสาธารณะ 2 ............................................................................  9 
7 แสดงระยะร่นอาคารจากถนนสาธารณะ 3 ............................................................................  9 
8 แสดงระยะร่นอาคารจากถนนสาธารณะ 4 ............................................................................  10  
9  แสดงการวัดความสงูของอาคาร .............................................................................................  10  
10 แสดงความสูงของอาคารกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะ ...................................  10   
11  แสดงระยะร่นจากอาคารข้างเคยีงในทีด่ินเจ้าของเดียวกัน 1 .................................................  11  
12 แสดงระยะร่นจากอาคารข้างเคยีงในทีด่ินเจ้าของเดียวกัน 2 .................................................  11   
13 แสดงระยะร่นอาคารจากแนวเขตที่ดิน 1 ...............................................................................  12  
14  แสดงระยะร่นอาคารจากแนวเขตที่ดิน 2 ...............................................................................  12  
15 แสดงระยะของบันไดภายในอาคาร 1 ....................................................................................  13   
16  แสดงระยะของบันไดภายในอาคาร 2 ....................................................................................  14  
17 ระยะที่ตั้งของบันไดหนีไฟอาคารพักอาศยั .............................................................................  15   
18 แสดงอัตราส่วนระหว่างที่ว่างและพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร .................................................  16  
19  แสดงโซนสีก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ............................................................................  17  
20 แสดงความหมายการใช้ประโยชน์ในที่ดินของแตล่ะโซนสี .....................................................  18   
21  แสดงวิธีการค านวณหาพื้นที่ตาม FAR และ OSR ..................................................................  18  
22 แสดงตัวอย่างการวัดแบบพมิพ์เขียวด้วยเครื่องมือต่าง ๆ .................................................  26  
23 แสดงตัวอย่างการหาพื้นที่อาคารสี่เหลี่ยมด้านไม่เทา่ .............................................................  27 
24  แสดงตัวอย่างการตตีารางเพือ่วดัพื้นที่อาคาร Free Form ....................................................  27  
25 ตัวอย่างแบบบันได..................................................................................................................  28   
26  แสดงหน้าแรกของ เว็บ http://www.asa.or.th/th/about-asa .........................................  29  
27 แสดงหน้าที่รวบรวมกฎหมายอ้างองิ ......................................................................................  30   
28 แสดงหน้าแสดงกฎหมายเป็น PDF ไฟล.์................................................................................  30  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

ภาพที ่  หน้า 
29  แสดงหน้าบล็อกจากสถาปนิกของ SCG .................................................................................  31  
30 แสดงตัวอย่างภาพประกอบข้อกฎหมาย ................................................................................  31   
31  แสดงวิวัฒนาการของ .NET Framework ..............................................................................  32  
32 โครงสร้างของ .NET Framework .........................................................................................  33   
33  การเปรียบเทียบระหว่าง 2 เทคโนโลย ี...................................................................................  35  
34 โปรแกรม Microsoft Visual C# 2010 มีหลายระดับตัง้แต ่Express, Ultimate, Premium 

 และ Professional .................................................................................................................  39   
35  ตัวอย่าง User Interface ของ NanoCAD ............................................................................  40  
36 แสดงล าดับของแบบ ...............................................................................................................  53   
37  การลาก PolyLine เพื่อวัดระยะ ............................................................................................  57  
38 วิธีการวัดความสูงแบบเดิม .....................................................................................................  58   
39  แสดงการหาพื้นที่โดยการลาก PolyLine ...............................................................................  59  
40 ระยะต่างๆ ในการตรวจแบบบันได ........................................................................................  60   
41 การลากเส้นเพือ่หาระยะทางเดินหนีไฟ ..................................................................................  61 
42 การตรวจระยะห่างระหว่างอาคารในเจ้าของทีด่ินเดียวกัน ....................................................  62   
43 การวาง Block สัญญลักษณ์ในการตรวจนับสุขภัณฑ ์............................................................  62 
44 การวาง Block สัญลักษณ์ในการตรวจนับทีจ่อดรถ ...............................................................  63 
45 แนวคิดการแยกโมดูลการท างานของระบบ ............................................................................  63 
46 ภาพแสดงขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ...........................................................................  65 
47 ตัวอย่างการสร้างไฟล์ CSV เพื่อรอเก็บขอ้มูล ........................................................................  66 
48 แสดงรูปแบบและรายละเอยีดของขอ้มูล................................................................................  66 
49 แสดง Work Flow ของโปรแกรม Initialize Case ...............................................................  68 
50 แสดง Work Flow ของโปรแกรม Measurement ...............................................................  69 
51 แสดงหน้าจอกรอกขอ้มูลพื้นฐาน............................................................................................  70 
52 แสดงรายการประเภทอาคาร..................................................................................................  71 
53 แสดงหน้ากรอกขอ้มูลการการตรวจในหัวข้อตา่งๆ ................................................................  72 
54 แสดงหน้ากรอกขอ้มูลการวดัในแบบ ......................................................................................  72 
55 แสดงหน้ากรอกขอ้มูลการนับจ านวนในแบบ .........................................................................  73 
56 แสดงหน้ารายงานผลการตรวจแบบ .......................................................................................  74 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 
 

ภาพที ่  ......................................................................................................................................  หน้า 
57 แสดงหน้ากรอกขอ้มูลการวดับันได, บันไดหนีไฟ และส่วนประกอบบันได ............................  75 
58 แสดงหน้าการวัดระยะทางหนีไฟ............................................................................................  76 
59 แสดงหน้าผลการวัดระยะทางหนีไฟ .......................................................................................  76 
60 ตัวอย่างแบบที่ใช้ในการตรวจ .................................................................................................  77 
61 แสดงค าสั่งใน Command line .............................................................................................  77 
62 โปรแกรมแสดง Initialize case .............................................................................................  78 
63 โปรแกรมแสดงขั้นตอนการด าเนินการเป็นล าดับ ...................................................................  78 
64 แสดงขั้นตอนการวดัพื้นที่ที่ดิน ...............................................................................................  79 
65 แสดงหน้าจอแจง้เตอืนการกรอกขอ้มูลผิด .............................................................................  80 
66 โปรแกรมแสดงขั้นตอนการด าเนินการล าดบัตอ่ไป ................................................................  80 
67 แสดงโปรแกรมเพิ่มรายการใน layer .....................................................................................  81 
68 แสดงการระบุช้ันที่ตรวจ .........................................................................................................  81 
69 โปรแกรมแสดงขนาดพื้นทีอ่าคารที่วัดได ้................................................................................  82 
70 โปรแกรมแสดงต าแหน่งของจดุที่ใกล้ที่สดุ โดยระบุในแกน X แกน Y ของแบบ ...................  82 
71 โปรแกรมแสดงเส้นสีในแบบ ...................................................................................................  83 
72 แสดงการบันทึกคุณสมบัตขิองเส้นระยะ ................................................................................  84 
73 แสดงการเลอืกเส้นสีที่ระยะใกล้ที่สุด ......................................................................................  85 
74 แสดงบันทึกความกว้างของถนนที่ติดกับระยะที่เลอืกไว ้........................................................  85 
75 แสดงบันทึกความกว้างของถนน .............................................................................................  86 
76 แสดงค าสั่งใน Command line ให้คลิกก าหนดจุดเร่ิมต้นในการวัด .....................................  86 
77 แสดงค าสั่งใน Command line ให้คลิกก าหนดจุดสิ้นสดุในการวัด ......................................  87 
78 แสดงการคลิกเลอืกผนังมีช่องเปดิ ..........................................................................................  87 
79 แสดงหน้าต่างการนับจ านวนทีจ่อดรถและสุขภัณฑ์ในแบบ ...................................................  88 
80 แสดง block สัญญลักษณ์ต่างๆ .............................................................................................  88 
81 แสดงคลิกเลอืกตรวจวดัระยะห่างระหว่างอาคารในทีด่ินเจ้าของเดียวกัน .............................  89 
82 แสดงปุ่มบันทึกค่าและปุ่มตรวจ ..............................................................................................  90 
83 แสดงผลรายงานการตรวจ ......................................................................................................  90 
84 ตัวอย่างสญัลักษณ์ทีจ่อดรถ ....................................................................................................  92 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเปน็มำและควำมส ำคัญ 

ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ดูแลรักษำและจัดประโยชน์
อันเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ โดยเฉพำะอสังหำริมทรัพย์ประเภทที่ดิน และอำคำร ที่จัด
ประโยชน์ให้ประชำชนทั่วไปเช่ำเพื่ออยู่อำศัย ตลอดจนใช้ประโยชน์ตำมแต่สมควร ทั้งนี้ผู้เช่ำสำมำรถขอ
อนุญำตก่อสร้ำงอำคำรประเภทต่ำง ๆ ในที่ดินของส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ได้ โดยมี
ข้ันตอนในกำรขออนุญำตคล้ำยคลึงกับกำรยื่นขออนุญำตก่อสร้ำงกับกรุงเทพมหำนคร หรือหน่วยงำน
รำชกำรตำมท้องถ่ินน้ัน ๆ 

ทั้งนี ้ในกำรตรวจแบบขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรของส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ 
จ ำเป็นต้องมีกำรตรวจโดยอ้ำงอิงตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรและเทศบัญญัติของกรุงเทพมหำนคร  โดยแบ่ง
หัวข้อในกำรตรวจแบบออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ตรวจระยะถอยร่นอำคำร, อัตรำส่วนของพื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่
ใช้สอยอำคำร, จ ำนวนสุขภัณฑ์ – จ ำนวนที่จอดรถต่อพื้นที่ใช้สอยอำคำร, ข้อก ำหนดของบันไดหนีไฟ เป็นต้น 

ซึ่งในกำรตรวจแบบแปลนตำมหมวดหมู่ในแต่ละครั้ง ผู้ตรวจต้องเริ่มกระบวนกำรจำก
รำยกำรหัวข้อกฎหมำย เพื่อใช้ตรวจสอบ โดยเริ่มวัดพื้นที่ ใช้สอยอำคำร ตรวจนับจ ำนวนห้องที่จ ำเป็น 
ตรวจสอบพื้นที่ของบันได จำกพิมพ์เขียว เพื่อไปสืบค้นในข้อก ำหนดในเทศบัญญัติของกรุงเทพมหำนคร 
และกฎหมำยควบคุมอำคำร ในบำงครั้งต้องมีกฎหมำยผังเมืองเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย  

แบบแปลนที่ยื่นขออนุญำตของอำคำรในแต่ละประเภท มีรำยละเอียดและจ ำนวนแบบที่
แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะอำคำรที่มีขนำดใหญ่ที่มีกระดำษแบบเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ใช้เวลำในกำรตรวจ
แบบแปลนเป็นเวลำนำนข้ึน เช่น กำรตรวจแบบแปลนอำคำร ค.ส.ล. 4 ช้ัน จ ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรตรวจ
แบบแปลนทำงสถำปัตยกรรม โดยประมำณ 7 วัน เป็นต้น ท ำให้มีงำนคงค้ำงรอตรวจสอบแบบแปลนใน
แต่ละครั้ง อยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งจำกกรณีดังกล่ำว ในบำงครั้งผู้ตรวจแบบเองก็อำศัยวิธีกำรสุ่มตรวจแบบ
เป็นบำงแผ่น หรือสุ่มตรวจเฉพำะข้อกฎหมำยที่ผู้ออกแบบมักจะผิดกันเป็นประจ ำแทน ท ำให้เกิดควำม
ผิดพลำดในกำรตรวจได้ 
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นอกจำกนั้นเมื่อมีกำรแก้ไขแบบแปลน อันเนื่องมำจำกแบบไม่ถูกต้องตำมเทศบัญญัติ และ
กฎหมำยควบคุมอำคำรต่ำงๆ จ ำเป็นต้องแก้ไขแบบและจัดท ำแบบใหม่ ซึ่งเสียเวลำและทรัพยำกรในกำร
ผลิตแบบเป็นอันมำก ยิ่งโดยเฉพำะถ้ำเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ ที่มีรำยละเอียดของแบบเป็นจ ำนวนมำก  

ในปัจจุบันส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ ได้ขอควำมร่วมมือให้ผู้เช่ำที่ต้องกำรขอ
อนุญำตก่อสร้ำงอำคำร แนบแบบแปลนอิเล็กทรอนิกส์ (ประเภท DWG หรือ PDF) เพิ่มเติมจำกแบบพิมพ์
เขียว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำตรวจแบบทำงสถำปัตยกรรม ตำมเทศบัญญัติกรุงเทพมหำนคร และ
กฎหมำยควบคุมอำคำร ตลอดจนจัดเก็บเป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบในภำยหลัง 

ผู้วิจัยจึงมีแนวควำมคิดในกำรสร้ำงเครื่องมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วยในกำร
ตรวจแบบทำงสถำปัตยกรรม เพื่อท ำให้กำรตรวจแบบมีควำมถูกต้องและรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน 

 
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. ศึกษำถึงกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อกฎหมำยควบคุมอำคำร และเทศ
บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

2. พัมนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรตรวจแบบทำงสถำปัตยกรรมให้มีควำม
เที่ยงตรง โดยใช้ระยะเวลำในกำรตรวจสอบแบบที่สั้นลงกว่ำกระบวนกำรตรวจแบบเดิม 
 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ศึกษำถึงเทศบัญญัติกรุงเทพมหำนคร และกฎหมำยควบคุมอำคำรต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำร
ตรวจแบบ เพื่อขออนุญำตกับส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ เป็นส ำคัญ 

2. กำรพัฒนำโปรแกรมที่จะใช้ในกำรตรวจแบบ พัฒนำภำยใต้ระบบปฏิบัติกำร  Microsoft 
Window 

3. ตรวจแบบตำมเทศบัญญัติกรุงเทพมหำนคร และกฎหมำยควบคุมอำคำร เฉพำะแบบ
ทำงสถำปัตยกรรมเท่ำนั้น  โดยจะไม่รวมถึงแบบโครงสร้ำงทำงวิศวกรรม  และแบบงำนระบบอื่น ๆ  
 
4. ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

ข้ันตอนกำรศึกษำหัวข้อกำรค้นคว้ำอิสระนั้น  อำจจะมีได้ดังนี้ 
1. ศึกษำกระบวนกำรตรวจแบบแปลนทำงสถำปัตยกรรม   
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2. ท ำกำรศึกษำเทศบัญญัติกรุงเทพมหำนคร และกฎหมำยควบคุมอำคำรที่เกี่ยวข้อง ใน
หมวดต่ำง ๆ ที่ส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตรวจแบบ เพื่อหำแนวทำงกำร
จัดท ำโครงสร้ำงของข้อมูลให้สำมำรถใช้ได้ง่ำยในรูปแบบดิจิตอล 

3. ศึกษำควำมเหมำะสมของภำษำ และรูปแบบโปรแกรมที่จะใช้สร้ำงเครือ่งมอืในกำรตรวจแบบ 
4. สร้ำงโปรแกรมที่ใช้สร้ำงเครื่องมือในกำรตรวจแบบ 
5. ทดลองใช้งำนโปรแกรมที่ได้จัดท ำไว้ 
6. ปรับแต่งโปรแกรมเพื่อให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำนในสถำนกำรณ์จริง 
7. สรุปถึงข้อแตกต่ำง และข้อจ ำกัดระหว่ำงกำรที่ใช้โปรแกรมในกำรตรวจแบบดังกล่ำว กับ

ไม่ใช้โปรแกรมในกำรตรวจแบบ 
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 

1. สำมำรถตรวจแบบแปลนทำงสถำปัตยกรรมได้ถูกต้องตำมเทศบัญญัติกรุงเทพมหำนคร 
และกฎหมำยควบคุมอำคำร 

2. ลดข้ันตอน ระยะเวลำ และข้อผิดพลำดในกำรตรวจแบบ แก้ไขปัญหำกำรสุ่มตรวจแบบ
เป็นบำงข้อ  
 
6. นิยำมและค ำศัพท์ 

1. ผู้เช่ำ หมำยถึง บุคลลหรือนิติบุคคลที่ท ำสัญญำเช่ำอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆ ของส ำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ เช่น เช่ำที่ดิน, เช่ำอำคำร เป็นต้น 

2. ผู้ตรวจแบบ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย ์ผูป้ฎิบตัหินำ้ที่
ตรวจแบบขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรของผู้เช่ำ ให้ถูกต้องตำมเทศบัญญัติกรุงเทพมหำนครและกฎหมำยควบคุม
อำคำร ตลอดจนข้อบังคับกำรขออนุญำตก่อสร้ำงของส ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์เอง 

3. แบบขออนุญำตก่อสร้ำง หมำยถึง แบบซึ่งใช้ในกำรก่อสร้ำงทั่วไป อันประกอบไปด้วย 
แผนที่แสดงสถำนที่ก่อสร้ำงโดยสังเขป, ผังบริเวณ, แปลน, รูปด้ำน, รูปตัด และแบบขยำยต่ำงๆ โดย
จะต้องรำยละเอียดครบถ้วน และมีมำตรำส่วนที่ถูกต้อง 

4. โปรแกรม หมำยถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ท ำกำรศึกษำพัฒนำข้ึนมำจำกภำษำ 
คอมพิวเตอร์ 

   ส
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บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาการตรวจแบบแปลนด้วยคอมพิวเตอร์  โดยจะเน้นไปที่งาน
ตรวจแบบแปลนทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นหลัก  และเพื่อให้การตรวจแบบแปลนถูกต้องตาม
กฎกระทรวงเทศบัญญัติ และกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง จึงได้ท าการศึกษา โดยสามารถแบ่ง
หัวข้อของการศึกษาได้ดังนี้ 

1. กระบวนการตรวจแบบขออนุญาตของส านักงานทรพัย์สินฯ 
2. ขอบเขตและหัวข้อการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้าง  
3. ปัญหาและอปุสรรคในการตรวจแบบ 
4. ตัวอย่างเว็บข้อมลูกฎหมายที่ใช้อ้างองิ 
5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพฒันาระบบ 
 

1. กระบวนการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้าง ของส านักงานทรัพย์สินฯ 
       

             

                  

   

                                   

       

             

    

           
       

                 

      

 

ภาพที่ 1 ภาพกระบวนการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.1 ตรวจสอบผังบริเวณของแบบ ให้ถูกต้องตามผังบริเวณของส านักงานทรัพย์สิน หาก
ไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นแบบน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจึงจะด าเนินการตรวจแบบต่อไปได้ 

1.2  ตรวจสอบประเภทของอาคารในแบบที่ยื่นขออนุญาต ให้ถูกต้องตามประเภทของ
อาคารที่ระบุ เนื่องจากกฎหมายหรือเทศบัญญิตควบคุมอาคารในแต่ละประเภทอาคารมีข้อก าหนดที่
แตกต่างกัน 

1.3  ตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม ตามหัวข้อในกฎกระทรวง และเทศบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนผังเมือง เป็นหลัก 

1.4  แจ้งผลการตรวจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ยื่นขออนุญาตรับทราบ เพื่อไปด าเนิน 
การขออนุญาตกับกรุงเทพมหานคร หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
2. ขอบเขตและหัวข้อการตรวจแบบขออนุญาตก่อสรา้ง 

2.1  ขอบเขตการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ส านักงานทรัพย์สินฯ มีหลักเกณฑ์ในการตรวจแบบที่ผู้เช่าที่ดินและอาคารยื่นขอ

อนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลงอาคาร โดยยึดตามกฎกระทรวงและเทศบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครเป็นส าคัญ  

 แต่เนื่องจากบุคคลากรที่ท าหน้าที่ตรวจแบบดังกล่าวมีจ านวนไม่เพียงพอตอ่ปรมิาณ
แบบที่ผู้ยื่นขออนุญาตฯ ผู้บริหารระดับสูงจึงได้มอบนโยบายในการตรวจแบบ โดยให้ความส าคัญใน
การตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมตามข้อกฎหมายดังนี้ 

 2.1.1  ระยะร่นอาคาร และความสูงของอาคาร 
 2.1.2  ที่ว่างภายนอกอาคาร 
 2.1.3  พื้นที่ใ ช้สอยและพื้นที่ เปิดโล่ง (FARและ OSR)  ตามผังเมืองรวมของ

กรุงเทพมหานคร 
 2.1.4 องค์ประกอบหลักของอาคาร ที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

โดยตรง 
  2.1.4.1  บันไดและบันไดหนีไฟ 
  2.1.4.2  ทางเดินหนีไฟ 
 2.1.5  ส่วนประกอบอื่นๆ  
  2.1.5.1  จ านวนห้องน้ า  
  2.1.5.2  จ านวนที่จอดรถ 
 ทั้งนี ้ในส่วนของกฎกระทรวงและเทศบัญญัติของกรุงเทพมหานครในเรื่องอื่นๆ ให้

เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานโยธาเขตน้ันๆ เป็นผู้ตรวจและพิจารณา 

   ส
ำนกัหอ
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2.2 หัวข้อการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้าง 
 2.2.1  ตรวจสอบผังบริเวณของแบบ 
  ก่อนการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้างของส านักงานทรัพย์สินฯ จะต้องน า

ผังบริเวณและแผนที่สังเขปของแบบมาตรวจสอบความถูกต้องของระยะที่ดิน โดยอ้างอิงตามโฉนด
ที่ดินหรือผังบริเวณของส านักงานทรัพย์สินฯ เป็นส าคัญ หากไม่ถูกต้อง เจ้าของแบบจะต้องน ากลับไป
แก้ไขให้ถูกต้องก่อนโดยส านักงานทรัพย์สินฯ จะแจ้งถึงระยะที่ถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ 

 2.2.2  ตรวจประเภทของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้อง เนื่องจากกฎหมาย
ที่ใช้ตรวจสอบในอาคารแต่ละประเภทมีข้อก าหนดที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งประเภทอาคารและ
มีความหมายดังนี ้

  1. อาคารอยู่อาศัย หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือช่ัวคราว 

  2. อาคารอยู่อาศัยรวม หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละ
ครอบครัว 

  3. อาคารพาณิชย ์หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยก
รรม หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังการผลิตเทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้าและ
ให้หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้
เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้ 

  4. อาคารสาธารณะ หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุม
คนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจการทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ 
หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น 

  5. อาคารขนาดใหญ่ หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันหรือ
ช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรข้ึนไป 
และมีพื้นที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 
ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

 2.2.3  หัวข้อการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม  
  เมื่อผังบริเวณของแบบมีความถูกต้องแล้ว จึงเริ่มด าเนินการตรวจแบบทาง

สถาปัตยกรรมตามประเภทของอาคาร โดยจัดเรียงล าดับในการตรวจดังนี้ 
  1. ตรวจระยะร่นอาคารต่างๆ  

   ส
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   1.1 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน ้าสาธารณะ เช่น แม่น ้า คู 
คลอง ล าราง หรือล ากระโดง ถ้าแหล่งน ้าสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนว
อาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงระยะร่นอาคารจากคลองสาธารณะ 1 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 

 
   1.2 ถ้าแหล่งน ้าสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป ต้องร่น

แนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงระยะร่นอาคารจากคลองสาธารณะ 2 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 
 

   1.3 ส าหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน ้าสาธารณะขนาด
ใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 
12 เมตร 

 
 

 

   ส
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ภาพที่ 4 แสดงระยะร่นอาคารจากคลองสาธารณะ 3 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 
 

   1.4 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อย
กว่า 6 เมตรให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงระยะร่นอาคารจากถนนสาธารณะ 1 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 
 

   1.5 ถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคาร
ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร 
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ภาพที่ 6 แสดงระยะร่นอาคารจากถนนสาธารณะ 2 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 
 

   1.6 ถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน 20 
เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนน
สาธารณะ 

 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงระยะร่นอาคารจากถนนสาธารณะ 3 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 
 

   1.7 ถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรข้ึนไป ให้ร่นแนวอาคาร
ห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร 
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ภาพที่ 8 แสดงระยะร่นอาคารจากถนนสาธารณะ 4 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 
 

  2. การวัดความสูงของอาคารนั้นให้วัดจาก "ระดับถนน" หรือ "ระดับพื้นที่
ก่อสร้าง" ไปถึง "ส่วนของอาคารที่สูง ที่สุด" แต่ถ้าเป็นหลังคาจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังช้ันสูงสุด 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 แสดงการวัดความสูงของอาคาร 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 
 

   2.1 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของ
ระยะราบวัดจากจุดน้ันไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด 

 

 
ภาพที่ 10 แสดงความสูงของอาคารกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะ 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 
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  3. ระยะร่นจากที่ดินและอาคารข้างเคียง การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของ
เดียวกัน ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของ
อาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง
หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้ 

   3.1 อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่
ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 แสดงระยะร่นจากอาคารข้างเคียงในที่ดินเจ้าของเดียวกัน 1 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 
 

   3.2 อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่
ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร 

   3.3 อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียง
ของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตรแต่ไม่ถึง 23 เมตร 
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

 
 
ภาพที่ 12 แสดงระยะร่นจากอาคารข้างเคียงในที่ดินเจ้าของเดียวกัน 2 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 
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  4. ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือ
ระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้ 

   4.1 อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขต
ที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร  

   4.2 อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียง
ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

   4.3 ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้ในข้างต้น 
ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าว
จะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร 

 

 
 
ภาพที่ 13 แสดงระยะร่นอาคารจากแนวเขตที่ดิน 1 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงระยะร่นอาคารจากแนวเขตที่ดิน 2 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.topview-architect.com/knowledge.html 
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  5.  ตรวจพื้นที่ภายในและส่วนประกอบของอาคาร 
   ตรวจขนาดของพื้นที่ ระยะดิ่งของห้องต่างๆ ความกว้างของทางเดินภายใน

อาคาร บันได ให้ถูกต้องตามประเภทของอาคารนั้นๆ โดยมีหัวข้อการตรวจดังนี้ 
   5.1 ตรวจบันได และบันไดหนีไฟ 
    ตรวจระยะต่าง ๆ ของบันได เช่น ลูกตั้ง-ลูกนอน, ความกว้างของ

บันได, ชานพักบันได เป็นต้น ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเภทของอาคารนั้นๆ 
    5.1.1 บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความ

กว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เมตร เซนติเมตร 
ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ข้ันบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้อง
มีพื้นหน้าบันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได 

    5.1.2 บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร 
หรือน้อยกว่าน้ัน และชานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได 

 

 

 
 
ภาพที่ 15 แสดงระยะของบันไดภายในอาคาร 1 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.tumcivil.com/engfanatic/media/Yodyiem/Law_toon/Law_toon.pdf 
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    5.1.3 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วย
หอพัก อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ บันไดของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับช้ันที่มีพื้นที่อาคารช้ันเหนือ
ข้ึนไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีชานพักบันไดทุก
ช่วง 4 เมตร หรือน้อยกว่าน้ัน ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อย
กว่าความกว้างสุทธิของบันได 

     บันไดดังกล่าวต้องมีลูกตั้งสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร และลูก
นอนเมื่อหักส่วนที่ข้ันบันเหลือมกันออกแล้วจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร 

 
 

 

 
 
ภาพที่ 16 แสดงระยะของบันไดภายในอาคาร 2 
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์,  เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.tumcivil.com/engfanatic/media/Yodyiem/Law_toon/Law_toon.pdf 
 

   5.2 ต าแหน่งที่ตั้งของบันไดหนีไฟ 
    ต้องมีระยะระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกสู่ตัวบันไดกับกึ่งกลางประตู

ห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตัน ไม่เกิน 10 เมตร ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีบันไดหนีไฟ 2 ต าแหน่ง 
อนุญาตให้ใช้บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟได้ด้วยโดยมีระยะห่างตามทางเดินระหว่างกึ่งกลาง
ทางเข้าออกบันไดไม่เกิน 60 เมตร 

   ส
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ภาพที่ 17 ระยะที่ตัง้ของบันไดหนีไฟอาคารพกัอาศัย 
 

  6. ตรวจระยะดิ่งภายในอาคาร ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงระยะดิ่งภายในอาคารตามประเภทการใช้อาคาร 
 

ประเภทการใช้อาคาร ระยะดิ่ง 
1. ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย บ้านแถว ห้องพัก โรงแรม ห้องเรยีนนัก
อนุบาล ครัวส าหรบัอาคารอยู่อาศัย ห้องพกัคนไข้พิเศษ  
ช่องทางเดินในอาคาร 

2.60 เมตร 

2. ห้องที่ใช้เป็นส านักงาน ห้องเรียน ห้องอาคาร ห้องโถงภัตตาคาร 
โรงงาน 

3.00 เมตร 

3. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้า โรงครัว 
ตลาด  

3.50 เมตร 

4. ห้องแถว ตึกแถว 
      4.1.  ช้ันล่าง 
      4.2.  ตั้งแต่ช้ันสองข้ึนไป 

 
3.00 เมตร 
2.20 เมตร 

5. ห้องน้ า 2.00 เมตร 
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   ระยะดิ่งให้วัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของช้ันใต้หลังคา ให้วัดจากพื้นถึง
ยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในโครงสร้างของหลังคา 
ให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของห้องหรือส่วนของอาคารดังกล่าวที่ไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา 

  7. ตรวจที่ว่างภายนอกอาคาร 
   7.1 อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 

ใน 100 ส่วนของพื้นที่ช้ันใดช้ันหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 
   7.2 ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และ

อาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ช้ันใดช้ันหนึ่งที่
มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม ข้อ 2.3.1 
 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงอัตราส่วนระหว่างที่ว่างและพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  
ที่มา: กฎหมายคลายเส้น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.tumcivil.com/engfanatic/media/Yodyiem/Law_toon/Law_toon.pdf  
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  8. การตรวจ FAR และ OSR ของอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 แสดงโซนสีก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  
ที่มา: กรมโยธาและผังเมืองเข้า, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.dpt.go.th/index.php# 

 
   FAR คือ อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หมายความว่า อัตราส่วน

พื้นที่อาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร มีสูตรค านวณดังนี้ 
พื้นที่อาคารรวมทุกช้ัน = FAR x พื้นที่ดิน 

   OSR คือ อัตราส่วนของที่ ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม หมายความว่า 
อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่อาคารรวมทุกช้ันของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างใน
ที่ดินแปลงเดียวกัน มีสูตรค านวณดังนี้ 

 พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลมุ = พื้นที่อาคารรวมทุกช้ัน x (OSR) /100 
  ตัวอย่างการค านวณ โดยหากมีที่ดินแปลงหนึ่ง ขนาด 1 ไร่ (1,600 ตาราง

เมตร) ตั้งอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง รหัส ย.3) โดยมีการก าหนดค่าใช้งาน FAR = 
2.5 และค่าOSR = 12.5 ตามภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 แสดงความหมายการใช้ประโยชน์ในที่ดินของแตล่ะโซนส ี
ที่มา: ผังเมืองกรมโยธาและผังเมอืงเข้า, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.dpt.go.th/index.php# 
 

  ดังนั้น พื้นที่อาคารรวมที่จะสามารถก่อสร้างได้ในที่ดินแปลงนี้ 2.5 x [40 x 
40] = 4,000 ตารางเมตร และพื้นที่ ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมส าหรับที่ดินแปลงนี้ ((4,000 x 
12.5)/100) = 500 ตารางเมตร 

 
ภาพที่ 21 แสดงวิธีการค านวณหาพื้นที่ตาม FAR และ OSR 
 

  การตรวจวัด FAR ในแบบ จึงวัดพื้นที่อาคารทุกๆ ช้ัน ในแบบแปลนมา
ค านวณ และเมื่อได้ค่า FAR แล้วจึงน าไปค านวณเป็นค่า OSR แล้วจึงไปวัดพื้นที่ในผังบริเวณเพื่อตรวจ
ว่าเท่ากันหรือไม่ต่อไป 

  9. ตรวจจ านวนสุขภัณฑ์ของห้องน  าภายในอาคาร 
   โดยหลักการ คือ การตรวจนับจ านวน ต่อขนาดพื้นที่ใช้สอยของแต่ละ

ประเภทอาคาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

พ้ืนที่โครงการ 1,600 ตารางเมตร 

พ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม 500 ตารางเมตร 

พ้ืนที่รวมที่สามารถก่อสร้างได้ 4,000 ตารางเมตร 

   ส
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนห้องน้ าและสุขภัณฑ์ตามประเภทการใช้อาคาร 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนห้องน้ าและสุขภัณฑ์ตามประเภทการใช้อาคาร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนห้องน้ าและสุขภัณฑ์ตามประเภทการใช้อาคาร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนห้องน้ าและสุขภัณฑ์ตามประเภทการใช้อาคาร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนห้องน้ าและสุขภัณฑ์ตามประเภทการใช้อาคาร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: กฎกระทรวงฉบับที่ 63 ปี พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr51-63.pdf 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ข้อบัญญัติกรงุเทพมหานคร ปี 2549, เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.apsthailand.com/  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  10. ตรวจจ านวนท่ีจอดรถของอาคาร 
   อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหลังเดียว หรือหลายหลังที่เป็น

อาคารประเภทที่ต้องมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ต้องจัดให้มีที่จอดรถตามจ านวนที่
ก าหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เพื่อการนั้น ๆ ดังต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนที่จอดรถตามประเภทการใช้อาคาร 
 
ล าดับ ประเภทอาคาร ข้อก าหนด 

1. โรงมหรสพ ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อจ านวนที่นั่งส าหรับคนดู 10 ที่ 
2. โรงแรม  โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ให้มีที่จอดรถไม่

น้อยกว่า 10 คัน ส าหรับห้องพัก 30 ห้องแรกส่วนที่เกิน 
30 ห้องให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อจ านวนห้องพัก 5 ห้อง 

 โรงแรมที่มีห้องพักเกิน 100 ห้องให้มีที่จอดรถตามอัตรา
ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งส าหรับห้องพัก 100 ห้องแรก 
ส่วนที่เกิน 100 ห้องให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อจ านวน
ห้องพัก 10 ห้อง 

3. อาคารอยู่อาศัยรวมหรือ
อาคารชุด 

ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อ 1 ห้องชุด 
 

4. ภัตตาคาร ให้มีทีจ่อดรถ 10 คันส าหรบัพื้นที่ตัง้โต๊ะ 150 ตารางเมตร
แรก ส่วนที่เกินให้มทีี่จอดรถ 1 คัน ต่อพื้นที่ 20 ตาราง
เมตร 

5. อาคารสรรพสินค้า ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร 
6. ส านักงาน ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 60 ตารางเมตร 
7. ตลาด ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร 
8. โรงงาน ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร 
9. คลังสินค้า ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร 
10. อาคารเกบ็ของ ให้มีทีจ่อดรถ 1 คัน ต่อพื้นที่ 120 ตารางเมตร 
11. ตึกแถว ให้มีทีจ่อดรถอย่างน้อย 1 คันต่อหนึ่งคูหา ถ้า 1 คูหามี

พื้นที่เกินกว่า 240 ตารางเมตรต้องจัดใหม้ีทีจ่อดรถ 1 คัน
ต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนที่จอดรถตามประเภทการใช้อาคาร (ต่อ) 
 
ล าดับ ประเภทอาคาร ข้อก าหนด 
12. สถานพยาบาล ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร 
13. สถานศึกษา ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร 
14. สถานบรกิารตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานบริการ 
ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 60ตารางเมตร 

15. อาคารแสดงสินค้า ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร  
16. 

 
อาคารขนาดใหญ ่ ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตรหรือ

ให้มีทีจ่อดรถตามจ านวนที่ก าหนด ของแต่ละประเภทของ
อาคาร ที่ใช้เป็นทีป่ระกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้น
รวมกัน ทั้งนี้ ให้ถือที่จอดรถจ านวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
บังคับ ยกเว้น โรงงานคลังสินค้า 

17. ห้องโถง ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 10 ตารางเมตร 
18. อาคารพาณิชย ์ ให้มีทีจ่อดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 60 ตารางเมตร 

 
ที่มา: กฎกระทรวงฉบับที่ 63 ปี พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จากhttp://download.asa.or.th/03media/04law/cba/ 
mr/mr51-63.pdf 
 

   การค านวณที่จอดรถตามที่ก าหนด ให้ค านวณตามประเภทการใช้สอย
รวมกัน หรือประเภทอาคารโดยให้ใช้จ านวนที่จอดรถรวมที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ หากมีเศษของจ านวนที่
จอดรถในแต่ละประเภทการใช้สอย ให้คิดเป็นที่จอดรถ 1 คันของแต่ละประเภท 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจแบบ 
3.1  ปัญหาในการตรวจแบบ 
 ในปัจจุบันผู้ตรวจแบบของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ใช้เทศบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร และกฎหมายควบคุมอาคารเป็นเกณฑ์ในการตรวจแบบ ซึ่งจากสอบถามถึงปัญหาที่
พบในการตรวจแบบมีดังนี้ 

 3.1.1  แบบอาคารที่มีขนาดใหญ่ ผู้ตรวจมักวัดแบบโดยใช้วิธีการคาดคะเน หรือ
อาศัยตัวเลขจากพิมพ์เขียวเป็นส าคัญ ท าให้ในบางครั้งผลที่ได้จากการตรวจมีความคลาดเคลื่อน โดย
ส่วนใหญ่จะพบว่าผู้เขียนแบบอาศัยช่องทางนี้ในการการบิดเบือนระยะในแบบไม่ตรงตามรูป เพื่อให้
แบบนั้นตรวจผ่าน 

 3.1.2  ควบคุมการใช้ระยะเวลาในการตรวจแบบไม่ได้ โดยปัจจัยข้ึนอยู่กับความ
ยาก-ง่าย ความซับซ้อนของแบบ และความช านาญของผู้ตรวจแบบเป็นส าคัญ  

 3.1.3  ตรวจแบบไม่ครบถ้วน ผู้ตรวจใช้วิธีการสุ่มตรวจในหัวข้อที่คาดคะเนว่าจะ
ผิดกฎหมายเป็นประจ า เพื่อให้ตรวจแบบเสร็จตามเวลาที่ตั้งไว้ ท าให้มีการแก้ไขแบบหลายครั้ง  

3.2 อุปสรรคในการตรวจแบบจากพิมพ์เขียว หรือกระดาษแบบ มีดังนี ้
 

 
 
ภาพที่ 22 แสดงตัวอย่างการวัดแบบพมิพ์เขียวด้วยเครือ่งมอืต่าง ๆ 
 

 3.2.1 ในการตรวจวัดระยะ หรือพื้นที่ภายในกับอาคารที่มีรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ 
หรือรูปร่างอิสระ (Free Form) มีความยุ่งยากในการวัด มีขั้นตอนในการวัดและใช้เวลามากข้ึน และ
อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ง่าย เช่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 
 

  วิธีการค านวณพื้นที่อาคารหรือที่ดินในรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ มีสูตร
ค านวณ คือ Area = 1/2 x ความยาวของเส้นทแยงมุม x ผลบวกความยาวเส้นกิ่ง 
 

 
 
ภาพที่ 23 แสดงตัวอย่างการหาพื้นที่อาคารสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 
 

  การหาพื้นที่ของรูปร่างอิสสระ(Free Form) กลับจะยุ่งยากกว่า เนื่องจาก
ต้องแบ่งออกเป็นช่องตารางพื้นที่ ให้รูปร่างเรขาคณิตเข้าไปจับได้ ค านวณพื้นที่แต่ละโซนแล้วน ามา
รวมกัน 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
ภาพที่ 24 แสดงตัวอย่างการตีตารางเพื่อวัดพื้นที่อาคาร Free Form 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.jamjung.com/wp-content/uploads/2013/10/7.jpg
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 3.2.2 หัวข้อกฎหมายในการตรวจ ต้องวัดแบบมากกว่า 1 แผ่น เนื่องจากตรวจ
กฎหมายในหลาย ๆ เรื่อง ต้องอาศัยข้อมูลที่วัดได้ในส่วนต่างๆ ของแบบมาประกอบกัน เช่น 

  การตรวจระยะร่นอาคาร ผู้ตรวจจ าเป็นต้องวัดระยะห่างจากขอบของ
อาคารถึงแนวเขตที่ดินในผังบริเวณ, วัดในแปลนของอาคารทุกๆ ช้ัน และวัดความสูงในของอาคารใน
แต่ละช้ันในรูปตัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจ 

  การตรวจบันไดของอาคาร ผู้ตรวจจ าเป็นต้องวัดแบบด้วยไม้วัดตามมาตรา
ส่วนที่แบบระบุ โดยตรวจความถูกต้องตามข้อกฎหมายของอาคารแต่ละประเภท ซึ่งโดยปกติ
จ าเป็นต้องเปิดแบบไปหน้าแบบขยายบันได เนื่องจากไม่สามารถวัดจากแบบแปลนอาคารได้โดยตรง 
เพราะจะต้องวัดจากแปลนบันไดและรูปตัดบันไดควบคู่กัน ซึ่งท าให้เสียเวลาในการตรวจ หากอาคารที่
ตรวจเป็นอาคารขนาดใหญ่ หรือมีจ านวนแบบที่มาก 

 

 
 
ภาพที่ 25 ตัวอย่างแบบบันได 

 
 
  

   ส
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4. เว็บข้อมูลกฎหมายท่ีใช้อ้างอิง 
เว็บส าหรบัหาข้อมูลพ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องมีดังนี ้
4.1  http://www.asa.or.th/ 
 หน้าแรกของเว็บ จะประกอบด้วย การค้นหา 3 แบบ คือการค้นหาแบบ Full Text 

Search คือการค้นหาข้อความแบบเต็ม โดยสามารถพิมพ์ค าค้นที่ต้องการในช่อง SEARCH SWEETS 
ได้ทันที 

 

 
 
ภาพที่ 26 แสดงหน้าแรกของ เว็บ http://www.asa.or.th/th/about-asa, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.asa.or.th/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 27 แสดงหน้าที่รวบรวมกฎหมายอ้างองิ 
 

 
 
ภาพที่ 28 แสดงหน้าแสดงกฎหมายเป็น PDF ไฟล์ 
 

4.2  http://www.scgexperience.co.th/ 
 เป็น Website ของผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง มีเนื้อหาบางส่วนที่ให้ความรู้ในเรื่อง

ของกฎหมายการก่อสร้างโดยสถาปนิกผู้ช านาญเฉพาะด้าน ซึ่ง Content มีลักษณะอ่านท าความ
เข้าใจได้ง่ายกว่าอ่านข้อกฎหมายโดยตรง พร้อมมีภาพประกอบ 

   ส
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ภาพที่ 29 แสดงหน้าบลอ็กจากสถาปนิกของ SCG 

 

 
 
ภาพที่ 30 แสดงตัวอย่างภาพประกอบข้อกฎหมาย 
 

สรุปผลการศึกษาเว็บข้อมูลกฎหมายท่ีใช้อ้างอิง   
โดยส่วนใหญ่เป็นเว็บจัดเก็บข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิงในการตรวจแบบเท่านั้น ไม่สามารถ

สืบค้นเป็นหัวข้อ หรือหมวดหมู่ที่เราต้องการตรวจแบบได้โดยตรง ผู้ใช้ต้องอาศัยประสบการณ์ เพื่อท า
การสืบค้นในหมวดหมู่ต่างๆ ตามที่ต้องการ 

   ส
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5. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
5.1 .NET Technology และ .NET Framework 
 .NET Technology และ .NET Framework คือ รูปแบบการพัฒนาโปรแกรม

แบบใหม่ที่Microsoft ได้พัฒนาออกมาแล้วระยะหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์ส าคัญคือสามารถใช้งานใน
สภาวะของฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่แตกต่างกันได้อย่างไม่มีปัญหา เช่น เครื่องพีซีกับเครื่อง
แมคหรือระบบปฏิบัติการวินโดว์กับลีนุกซ์ (Linux) และสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้ด้วยภาษา
อะไรก็ได้ให้สามารถท างานร่วมกันได้ (เช่น ภาษา C กับ Java เป็นต้น) รวมถึงเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาโปรแกรมให้สามารถเช่ือมต่อกับโปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft ได้โดยง่าย ซึ่งก็รวมไปถึงการ
ท างานภายในของระบบปฏิบัติการวินโดว์เองด้วย ผู้พัฒนาจึงสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้
โดยง่าย และรวดเร็ว ไม่ติดข้อจ ากัดต่าง ๆ อย่างเช่น การพัฒนาโปรแกรมในสมัยก่อนอีกต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 31 แสดงวิวัฒนาการของ .NET Framework 
 

 .NET Framework เป็นแพลตฟอร์มส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รองรับภาษา .NET 
มากกว่า 40 ภาษา ซึ่งมี Library เป็นจ านวนมากส าหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการ
ด าเนินการของโปรแกรมบน .NET Framework โดย Library นั้นได้รวมถึงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
การเช่ือมต่อฐานข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับ อัลกอริทึม การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน โดย .NET Framework มีส่วนประกอบภายในแบ่งออกเป็น 3 ช้ันใหญ่ๆ คือ 

 5.1.1  Programming Language  เป็นรูปแบบของภาษาที่ออกแบบมาเพื่อให้
สามารถท างานในสภาวะที่เป็น .NET ได้โดยที่ทาง Microsoft ได้เปิดตัว ภาษาหลัก ๆ ที่จะใช้ในการ
พัฒนา บน .NET นี้ 3 ภาษาโดยภาษา C# เป็น ภาษา ใหม่ที่ Microsoft พัฒนา มาจาก C++ กับ 
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Java เป็นหลัก ภาษา VB.NET เป็น ภาษา ที่ พัฒนา มาจาก Visual Basic ในเวอร์ช่ัน 6.0 และภาษา 
JScript.net เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก JScript ซึ่งเป็น JavaScript ใน เวอร์ช่ัน ของ Microsoft 

 5.1.2 Base Classes Library: Library นั้นเปรียบเสมือน ชุดค าสั่งส าเร็จรูปย่อยๆ
ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ชุดค าสั่ง ที่ต้องใช้งานอยู่เป็นประจ า ดังนั้น จึงมีผู้คิดค้นเครื่องอ านวย
ความสะดวก ในการเขียนโปรแกรม ซึ่ง Library ในภาษาต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ 
include แต่ถ้าเป็น ASP สิ่งที่เป็น library ก็คือ component ต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งภายในระบบ .NET 
จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น Library พื้นฐานข้ึน ท าให้ไม่ว่าจะใช้ ภาษาใดในการพัฒนาโปรแกรม ก็
สามารถที่จะเรียกใช้ Library ที่เป็นตัวเดียวกันได้หมด 

 5.1.3 Common Language Runtime (CLR) : นับเป็นสิ่งส าคัญ แทบจะที่สุด
ของระบบ .NET นี้ก็ว่าได้ เพราะ CLR ที่ว่าน้ีมีหน้าที่ท าให้โปรแกรม ที่เขียนข้ึนมาด้วยภาษาต่างๆกัน 
กลายเป็น ภาษา รูปแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เราเรียกภาษาที่ว่าน้ีว่า Intermediate language 
(IL) ซึ่งเมื่อต้องการที่จะรัน โปรแกรมใด CLR ที่ว่าน้ีจะตรวจสอบ เครื่องที่รันว่ามีสภาวะแวดล้อมการ
ท างานเช่นใด หลังจากนั้นก็จะ Compile เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการท างานของเครื่องนั้น ท าให้
เราสามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในแต่ละเครื่อง (augie, 2554) 

5.2 โครงสร้างภายในของ .NET Framework  
 จากภาพที่ 32 เราสามารถแยกย่อย .NET Framework ออกไปได้ถึง 4 ช้ันหลัก ๆ  ดังนี ้
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ภาพที่ 32 โครงสร้างของ .NET Framework 
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 1.  แสดงไฟล์ source code ที่เขียนมาจากภาษาใดภาษาหนึ่งก่อน เช่น C#, J# 
หรือ VB.NET แล้วน าโค้ดมาคอมไฟล์เป็นนามสกุล .exe เพื่อน าไปใช้งาน โดยในข้ันนี้ ต้องเลือกตัว
คอมไพเลอร์ที่เหมาะสมกับภาษาที่ใช้เขียน เช่นถ้าเขียนด้วย C# ก็ต้องใช้ C# Compiler มาคอมไพล์ 
เป็นต้น 

 2.  เมื่อท าการคอมไพล์ไฟล์ source code ของคุณ คอมไพเลอร์ จะเข้าไปอ่านดูว่า 
ภายในโค้ดมีการเรียกออบเจ็ค (object) หรือ คอนโทรล (control) อะไรบ้าง ซึ่งออบเจ็คและ
คอนโทรลที่ .NET Framework ได้เตรียมเอาไว้ให้เราใช้งานนั้นแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ คือ 

  2.1 Web Service รวบรวมออบเจ็คและคอนโทรลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างฟังก์ช่ัน (function) หรือซับรูทีน (subroutine) เพื่อให้บริการบนอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า เว็บ
เซอร์วิส (Web Service) นั่นเอง เว็บเซอร์วิสช่วยให้เราสามารถเรียกใช้ฟังก์ช่ันหรือซับรูทีนใน
อินเตอร์เน็ตที่มีผู้เขียนไว้แล้วได้ 

  2.2 Web Forms รวบรวมออบเจ็คและคอนโทรลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
แสดงผลบนอินเตอร์เน็ต ส่วนน้ีจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ASP.NET มากที่สุด 

  2.3 Windows Forms รวบรวมออบเจ็คและคอนโทรลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
แสดงผลบน Windows ส่วนน้ีจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมทั่วไปบน Windows 

  2.4 Database Class รวบรวมออบเจ็คและคอนโทรลที่ใช้ติดต่อและจัดการกับ
ฐานข้อมูล รวมถึงข้อมูลแบบ XML ด้วย 

  2.5 Base Class อันน้ีเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างานข้ันพื้นฐานต่างๆ เช่น 
เรื่องของ อินพุต/เอาต์พุต เป็นต้น 

 ช้ันน้ีถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมออบเจ็คและคอนโทรล ซึ่งมีมากมายทุกประเภท ไม่
ว่าจะเป็นคอนโทรลเกี่ยวกับ Web, Windows, Database โดยจะท างานร่วมกับช้ันแรก กล่าวคือจะมี
การรวบรวมเอาออบเจ็คและคอนโทรลที่โค้ดของเราอ้างอิงถึงหรือเรียกใช้มาตรวจสอบว่าเรียกใช้
ถูกต้องตามคุณลักษณะของออบเจ็คหรือคอนโทรลนั้นๆหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องก็จะส่งผ่าน
ไปยังช้ันที่ 3 

 3. หลังจากรวบรวมออบเจ็คและคอนโทรลต่างๆ ที่ใช้งานรวมถึงตรวจสอบความ
ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว คอมไพเลอร์ก็จะแปล source code ให้เป็นภาษามาตรฐาน ซึ่ง Microsoft 
เรียกว่า Microsoft Intermediate Language (MSIL หรือสั้นๆว่า IL) เพราะฉะนั้น ไม่ว่าโค้ดจะ
เขียนด้วย C#, VB.NET หรือ C++ ก็ตาม ในช้ันน้ีจะถูกแปลให้ภาษาเดียวกันหมด นั่นคือภาษา IL 

 4.  สิ้นสุดข้ันตอนที่ 3 จะได้ไฟล์นามสกุล .exe ที่พร้อมใช้งานแล้วแต่ไฟล์ .exe นี้
ไม่เหมือนกับไฟล์ .exe ที่รู้จัก มันไม่สามารถท างานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ซึ่งปราศจาก 
.NET Framework เนื่องจากภายในไฟล์ .exe นี้ไม่ได้เก็บ machine code หรือภาษาที่เครื่อง
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คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ แต่เก็บภาษา IL ไว้และก็ไม่มีระบบปฏิบัติการใดอ่านภาษา IL เข้าใจ ในส่วนของ 
Common Language Runtime (CLR) คือผู้เดียวที่อ่านภาษา IL ออก มันจึงเป็นตัวกลางระหว่าง
ไฟล์ .exe (ที่เก็บภาษา IL ไว้) กับระบบปฏิบัติการ (เช่น Windows) กล่าวคือไฟล์นามสกุล .exe ที่
เป็น IL ไปเป็นภาษาเครื่องที่ระบบปฏิบัติการเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้  หรือจะสรุปว่า CLR 
เป็นล่ามแปลภาษา IL ให้กับระบบปฏิบัติการก็ได้  

  CLR มีหลายประเภท เช่น CLR ส าหรับ Windows ก็จะท าหน้าที่แปลภาษา IL 
ไปเป็นภาษาที่ระบบปฏิบัติการ Windows เข้าใจ, CLR ส าหรับ Linux ก็จะท าหน้าที่แปลภาษา IL ไป
เป็นภาษาที่ระบบปฏิบัติการ Linux เข้าใจเป็นต้น 

  .NET Framework กับ Java ประเด็นที่น่าสนใจระหว่าง .NET Framework 
กับ Java คือแนวคิดที่เหมือนกันระหว่าง CLR ของ .NET Framework กับ Java Virtual Machine 
(JVM) เนื่องจาก CLRและ JVM ต่างก็เป็นตัวกลางระหว่างโปรแกรมที่เราเขียน (และคอมไพล์แล้ว) 
กับระบบปฏิบัติการโดยจะอธิบายในส่วนของ (ภาพที่ 22) มีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 33 การเปรียบเทียบระหว่าง 2 เทคโนโลย ี
 

  ส่วนที่ 1 ส่วนน้ีเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรม จะพบว่าใน .NET Framework 
นั้นเราใช้ภาษาอะไรเขียนก็ได้ แต่ส าหรับ Java แล้วเราจะต้องเขียนด้วยภาษา Java เท่านั้น 
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  ส่วนที่ 2 .NET Framework จะต้องใช้ คอมไพเลอร์ของภาษาน้ันๆ มาคอมไพล์
โค้ดที่เราเขียนข้ึนมา เช่น ถ้าเขียนด้วย C# ก็จะต้องมี C# Compiler ส่วนทางด้าน Java จะใช้ตัว
คอมไพเลอร์เพียงตัวเดียวคือ Java Compiler (เพราะว่าภาษาที่ใช้คือ Java ภาษาเดียว) 

  ส่วนที่ 3 ส่วนน้ีทั้งสองเทคโนโลยีมีความใกล้เคียงกันครับ คือหลังจากคอมไพล์ 
source code เสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์ใหม่ข้ึนมาอีก 1 ไฟล์โดยส าหรับ .NET Framework จะเป็นไฟล์
นามสกุล .exe ที่เก็บภาษา IL ไว้แต่ส าหรับ Java นั้นหลังการคอมไฟล์ source code (ไฟล์นามสกุล 
.Java) จะได้ไฟล์นามสกุล .class ซึ่งเก็บสิ่งที่เรียกว่า Bytecode ไว้ทั้งนี้ Bytecode ก็คือ 
intermediate language ประเภทหนึ่ง 

  ส่วนที่ 4 .NET Framework จะใช้ CLR ในการแปลภาษา IL เป็นภาษาเครื่อง
แล้วส่งไปให้ระบบปฏิบัติการ เช่นเดียวกับ Java ที่ใช้ JVM ในการแปล Bytecode ไปเป็น
ภาษาเครื่องซึ่งตัว JVM และ CLR นั้นจะข้ึนอยู่กับระบบปฏิบัติการด้วย เช่นถ้าระบบปฏิบัติการเป็น 
Windows ก็ต้องใช้ JVM หรือ CLR ส าหรับ Windows แต่ถ้าระบบปฏิบัติการเป็น Linux ก็ต้องใช้ 
JVM หรือ CLR ส าหรับ Linux เป็นต้น (เฉลิมพล พรหมเกษ, 2548: 20-23) 

5.3 สรุปข้อดีของ .NET Framework Technology 
 จากองค์ประกอบและโครงสร้างของ .NET Framework ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

สรุปข้อดีของ .NET Framework ดังนี ้
 5.3.1 เป็นระบบที่มี Library ที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากมี Library ที่เป็น 

มาตรฐานเดียวกัน ทั้งหมดท าให้ไม่ต้องกังวลว่าภาษาที่ใช้เขียนนั้นมี Library ตัวนั้นตัวนี้หรือไม่ 
รวมทั้งไม่ต้องคอยกังวลว่าถ้าใช้ Library ของภาษาหนึ่งแล้วอีกภาษาหนึ่งจะไม่มี Library ตัวนั้น 

 5.3.2  ใช้ในการพัฒนาได้ทุกภาษา ท าให้ไม่ต้องคอยมาศึกษาภาษาใหม่ ๆ เมื่อ
ต้องการสร้างโปรแกรม ในแต่ละครั้ง นอกจากนั้นเรายังสามารถเลือกใช้ภาษา ที่เราถนัดที่สุดในการ
พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ได้ด้วย 

 5.3.3  สามารถน าเอาโค้ดภาษาหนึ่งที่ผ่านการคอมไพล์เป็น IL แล้ว ไปใช้งานหรือ
พัฒนาต่อยอดในอีกภาษาหนึ่งได้ 

 5.3.4  มีการควบคุม สิ่งแวดล้อม ในการท างานเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นระบบที่
เป็นมาตรฐาน ท าให้การควบคุม จัดสรรระบบต่างๆ ท าได้ง่ายข้ึน ไม่ว่ าจะเป็นการจัดสรร
หน่วยความจ า ด้านการใช้งานเครื่องก็มีความรวดเร็วมากขึ้น ลดโอกาสที่เครื่องจะค้างได้เป็นอย่างดี 

 5.3.5  ความปลอดภัย ที่มีมากขึ้น .NET Framework สามรถ ก าหนดสิทธ์ิการใช้
งานหรือ permission ของผู้ใช้งานได้มากข้ึนท าให้สามารถก าหนดว่า จะให้โปรแกรมในส่วนใดใช้งาน
ได้หรือไม่ได้ แล้วแต่เฉพาะบุคคล 
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 5.3.6  CLR ท างานได้เร็วกว่า JVM เนื่องจาก CLR จะแปลภาษา IL ที่อยู่ในไฟล์ 
.exe ไปเป็นภาษาเครื่องรวดเดียวแล้วค่อยท างาน (เรียกว่าเป็นการแปลแบบ compile) ในขณะที่ 
JVM จะแปล Bytecode ในไฟล์ .class ไปเป็นภาษาเครื่องด้วยวิธีแปลไปท างานไป (เรียกว่าเป็นการ
แปลแบบ Interpreter) นอกจากนี้ CLR ยังฉลาดพอที่จะไม่คอมไพล์ทีเดียวทั้งหมด แต่จะใช้เทคนิคที่
เรียกว่า Just In Time (JIT) เพื่อคอมไพล์ IL เฉพาะส่วนที่จ าเป็นต้องใช้งาน (เช่นถ้าในการท างานครั้ง
นั้นไม่มีการเรียกใช้ฟังก์ช่ัน func1 เลยก็ไม่จ าเป็นต้องแปลภาษา IL ในส่วนของฟังก์ช่ัน func1 ไปเป็น
ภาษาเครื่อง) หลังจากนั้นเมื่อจ าเป็นต้องใช้ส่วนใดเพิ่มเติมก็จะคอมไพล์เพิ่มเฉพาะส่วนนั้น และจะไม่
คอมไพล์ส่วนที่เคยถูกคอมไพล์ไปแล้ว 

 5.3.7 มีภาษา C# ที่มีไวยากรณ์และโครงสร้างของภาษาคล้ายกับภาษา Java 
มากท าให้ผู้ที่เขียน Java มาก่อนสามารถเปลี่ยนมาใช้สภาพแวดล้อมของ .NET Framework ได้ทันที 
ไมโครซอฟต์บอกว่า C# เป็นภาษาที่น าข้อดีของ VB, Delphi, Java, C++ มารวมเข้าด้วยกัน โดย
ไมโครซอฟต์ได้นาย Anders Hejlsberg ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ Turbo Pascal และ Delphi ของบริษัท 
Borland (หรือ Inprise ในปัจจุบัน) มาเป็นผู้ออกแบบภาษา C# ให้ (เฉลิมพล พรหมเกษ, 2548: 23-
24; augie, 2554) 
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ตารางที่ 4 แสดงเวอร์ชันต่าง ๆ ของ .NET Framework 
 

Version 
Version 
Number 

Release Date Visual Studio Default in Windows 

1.0 1.0.3705.0 2002-02-13 Visual Studio .NET - 

1.1 1.1.4322.573 2003-04-24 
Visual Studio .NET 

2003 
Windows Server 2003 

2.0 2.0.50727.42 2005-11-07 
Visual Studio 

2005 
Windows Server 2003 

R2 

3.0 3.0.4506.30 2006-11-06 - 
Windows Vista, 

Windows Server 2008 

3.5 3.5.21022.8 2007-11-19 
Visual Studio 

2008 
Windows 7, Windows 

Server 2008 R2 

4.0 4.0.30319.1 2010-04-12 
Visual Studio 

2010 
- 

4.5 4.5.40805 
2011-09-13 
(Developer 
Preview) 

Visual Studio 11 
Windows 8, Windows 

Server 8 

 
ที่มา: เฉลมิพล  พรหมเกษ, 2548: 23-24; augie, 2554 
 

5.4 ภาษา C# 
 ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุท างาน

บนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ 
โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัส (C++) และภาษาอื่นๆ (โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดย
ปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO (ภาษาซีชาร์ป วิกิพีเดีย, 2556) 

 Visual C# หรือ VC# เป็นชุดเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันด้วยภาษา C# 
โดยมีการปรับปรุงแก้ไขมาแล้วหลายเวอร์ชันตั้งแต่ปี ค.ศ.2002, 2003, 2005, 2008, 2010 และ 
2012 ตามล าดับ โดยในแต่ละเวอร์ชันก็ได้มีการเพิ่มเติมความสามารถและเครื่องมือที่จะช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเขียนโปรแกรมเข้ามาเรื่อยๆ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือการปรับปรุงรูปแบบ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ECMA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/ISO
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วิธีการเขียนโปรแกรมให้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งกว่าเดิม ดังนั้นแม้เราจะเพิ่งเริ่มต้นศึกษาการเขียน
โปรแกรม ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2552: 17) 
 

 
 
ภาพที่ 34 โปรแกรม Microsoft Visual C# 2010 มีหลายระดับตั้งแต่ Express, Ultimate, 

Premium และ Professional  
 

 C# เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ โดยใช้รากฐานของ
ภาษา C และ C++ เป็นหลัก ดังนั้นรูปแบบโครงสร้างทางภาษาของ C# จึงคล้ายกับภาษา C และ 
C++ แต่ได้ลดความซับซ้อนลง นอกจากนี้ก็ยังได้แก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องหลายประการที่มีอยู่ใน 
C++ ให้หมดไป จึงท าให้ภาษา C# นั้นกลายเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่ายและสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 เนื่องจาก C# นั้นเกิดข้ึนมาพร้อมกับเทคโนโลยีดอทเน็ท (.NET) ดังนั้นการท างาน
ของ C# จึงข้ึนกับดอทเน็ท เฟรมเวิร์ค (.NET Framework) เป็นหลัก โดยมีชุดเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันด้วยภาษา C# เรียกว่า Visual C# ซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันทั่วๆ 
ไปในระดับเดียวกับ Visual Basic เพื่อให้โปรแกรมเมอร์ที่คุ้นเคยกับรูปแบบโครงสร้างในแบบภาษา C 
และ C++ สามารถเลือกใช้ VC# แทน VB ได ้

 ในปัจจุบันภาษา C# ก าลังได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โปรแกรมเมอร์ที่เคยเขียนด้วยภาษาอื่นๆ เช่น C++ , Java , Delphi หรือแม้กระทั่งผู้ที่เคยใช้ VB มา
ก่อนก็ตาม ต่างก็หันมาใช้ C# กันมากขึ้น เพราะโครงสร้างของ C# นั้น สั้น , กระชับ และเข้าใจได้ง่าย
กว่า ซึ่งไม่เพียงแต่จะใช้สร้างแอพพลิเคช่ันบน Windows เท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างแอพพลิเคช่ัน 
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อื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย เช่น Web Application (ASP.NET) , Smart Devices , WPF , Silverlight 
เป็นต้น 

5.5 โปรแกรม NanoCAD  
 เป็นโปรแกรมส าหรับอ่านและแก้ไขไฟล์ DWG โดยตัวโปรแกรมมีขนาดเล็ก ละมี

เครื่องมือคล้ายคลึงกับโปรแกรม AutoCAD ทั้งนี้ตัวโปรแกรมมีลักษณะเป็น Freeware เหมาะ
ส าหรับผู้เขียนแบบทั่วไป 

 

 
 
ภาพที่ 35 ตัวอย่าง User Interface ของ NanoCAD 
ที่มา: NaNoSoft.User interface and Tool Nanocad, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2557 เข้าถึง
ได้จาก http:// nanacad.com/page/VT1 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรแกรม NanoCAD และ AutoCAD 
 

Product Comparison 
nanoCAD 

5.0 
nanoCAD 
Plus 6.0 

AutoCAD 
2014 

AutoCAD 
2014 LT 

User interface and basic technologies 

User interface classic classic ribbon+classic ribbon+classic 

Multiple document mode yes yes yes yes 

File tabs yes yes yes yes 

Layer, block and linetype managers yes yes yes yes 

Object snap, object tracking and 
polar snap 

yes yes yes yes 

AutoCAD command syntax yes yes yes yes 

Command line: autohide mode, 
changing parameters  
(font, color and height) 

yes yes yes yes 

Clickable command line options yes yes yes yes 

Autocomplete of entered 
commands 

yes yes yes yes 

SHX and TTF fonts yes yes yes yes 

Autorecover of drawings yes yes yes yes 

Unlimited Undo/Redo yes yes yes yes 

Aliases, menu and toolbars settings yes yes yes yes 

Select similar objects yes yes yes yes 

Select overlapped and 
superimposed objects 

yes yes yes yes 

User coordinate systems yes yes yes yes 

External references yes yes yes yes 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรแกรม NanoCAD และ AutoCAD (ต่อ) 
 

Product Comparison 
nanoCAD 

5.0 
nanoCAD  
Plus 6.0 

AutoCAD 
2014 

AutoCAD 
2014 LT 

Linetype editor yes yes – – 

Creation of viewport from model 
space 

yes yes – – 

Dynamic blocks – – yes yes 

Dynamic input – – yes yes 

2D-drawing 

Display properties of object under 
cursor 

yes yes yes yes 

Notepad for text data exchange yes yes – – 

Calculator yes yes yes yes 

Multifunctional grips yes yes yes yes 

Associative dimensions yes yes yes yes 

Associative hatches – – yes yes 

Additional commands for layers – yes yes – 

AutoCAD-style tables yes yes yes yes 

Excel-style table editor yes yes – – 

Data extraction to tables yes yes yes – 

Table data sources 

MS-SQL, 
MS-Access,  
Excel, txt, 

xml 

MS-SQL, MS-
Access,  

Excel, txt, 
xml 

Excel Excel 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรแกรม NanoCAD และ AutoCAD (ต่อ) 
 

Product Comparison 
nanoCAD 

5.0 
nanoCAD  
Plus 6.0 

AutoCAD 
2014 

AutoCAD 
2014 LT 

Additional tools 

Parametric 2D-design – – 
Using 

dependencies 
– 

Library objects with behavioral 
properties 

– – 
Dynamic 
blocks 

– 

Adding dialogs to control object 
behavior 

– – 
Using 

external  
programming 

– 

Editing of external references partial partial yes yes 

Display of 3D-drawings yes yes yes yes 

Creation of mesh objects yes yes yes – 

Switching of visual styles yes yes yes – 

3D-views yes yes yes – 

Orbit command yes yes yes – 

Operations with solid 3D-objects – – yes – 

Model space and paper space yes yes yes yes 

Viewports yes yes yes yes 

Object transparency yes yes yes yes 

Color dependent printing (CTB) yes yes yes yes 

Batch plot – yes yes – 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรแกรม NanoCAD และ AutoCAD (ต่อ) 
 

Product Comparison 
nanoCAD 

5.0 
nanoCAD  
Plus 6.0 

AutoCAD 
2014 

AutoCAD 
2014 LT 

Print to PDF 
using 

external  
PDF-printers 

yes yes yes 

Print to PLT yes yes yes yes 

PDF underlay – 
view (not 
create) 

yes yes 

Operations with raster images yes yes yes yes 

Raster mirror/rotate/deskew/crop – yes – – 

Raster four-point calibration – yes – – 

Raster clean-up (draw/erase) – yes – – 

Raster object snap – yes – – 

Customization 

OLE Automation (Visual Basic 
Script/Javascript) 

yes yes yes – 

Visual Basic for Applications – – yes – 

LISP (with DCL) yes yes yes – 

C++ NRX NRX ARX – 

.NET yes yes yes – 

Support for multiple profiles yes yes yes – 

Network Licensing – yes yes – 

 
ที่มา: NaNoSoft.Product Comparison, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2557 เข้าถึงได้จาก 
http://nanocad.com/page/Comparison  
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 ข้อดีของโปรแกรม  
 1. Industry – Standrad User Interface มีโครงสร้างและเครื่องมือส าหรับใช้

งานคล้ายคลึงกับ AutoCAD สามารถอ่านและแก้ไขไฟล์ DWG ได ้
 2.  .C++ และ C# API สามารถเขียนโปรแกรมเสริมหรือดัดแปลง Application ให้

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกใช้ภาษา C# มาพัฒนา 
 ข้อจ ากัดของโปรแกรม 
 เป็นโปรแกรมด้าน 2D Drafting คล้ายคลึง AutoCAD ดังนั้นจะไม่มีเครื่องมือ 

(Tool) ส าหรับตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมกับกฏหมายโดยเฉพาะ ผู้ศึกษาต้องพัฒนาโปรแกรมเสริม 
(Add on) เพื่อช่วยตรวจแบบตามข้อกฎหมายน้ันๆ 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนนิการวิจัย 

 
การพัฒนาระบบตรวจแบบสถาปัตยกรรม สร้างข้ึนเพื่อที่จะพัฒนาการตรวจแบบทาง

สถาปัตยกรรมที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วใน
การใช้งาน สามารถตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

โดยผู้ศึกษาได้น าบทสรุปของปัญหาที่เกิดข้ึนในการตรวจแบบ มาท าการวิเคราะห์ และ
น ามาวางแผนการออกแบบพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนท าการสรุปผลการศึกษาโดยมีล าดับข้ันตอน
ดังต่อไปนี ้

1. สังเกตและสอบถามการตรวจแบบ 
2. แนวทางในการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลจากการตรวจในแบบ 
4. ออกแบบวิธีการวัดในแบบในเชิงโปรแกรม 
5. ออกแบบหลักการท างานของโรแกรม 
6. ทดลองการใช้งานของโปรแกรมที่พัฒนา 
7. สรุปผลจากการศึกษา 
 

1. สังเกตและสอบถามการตรวจแบบ 
1.1 ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากการสังเกตและสอบถามถึงวิธีการตรวจแบบของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบของ

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์น้ัน พบว่าใช้วิธีการตรวจตามข้อกฎหมายเรียงตามล าดับตาม
หมวดต่างๆ ในเทศบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบางครั้งแบบในแต่ละ
โครงการมีจ านวนมาก หรือมีแบบขออนุญาตเข้ามาเป็นปริมาณมาก ผู้ตรวจจะใช้วิธีการสุ่มตรวจแบบ 
ในหมวดที่มีการผิดกฎหมายบ่อย ๆ หรือผิดเป็นประจ า  

 ส่วนการค้นหานั้น ก็ท าได้ยากเนื่องจากข้อมูลหลายๆอย่างถูกเก็บไว้หลายแหล่ง 
บางแหล่งก็เป็นที่เก็บส่วนบุคคล ท าให้ยากแก่การค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ รวมถึงการไม่มีกฎเกณฑ์
ในการจัดเก็บข้อมูล เช่นการตั้งช่ือไฟล์ ท าให้การค้นหาย่ิงเป็นเรื่องที่ยากมากข้ึน 
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 ในการส ารวจข้อมูลนั้นเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามีความถูกต้อง และ
ครอบคลุมผู้ศึกษาได้ท าการแบ่งข้ันตอนการศึกษาออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1.1.1 การศึกษาข้อมูลข้ันปฐมภูมิ   เป็นการศึกษาถึงที่มาของโครงการปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ด้วยวิธีการดังนี้ 

  1.  การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพือ่น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านต่างๆ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการสังเกตจาก
พฤติกรรมการท างาน สอบถาม ในการสังเกตจากพฤติกรรมการท างาน และสอบถามนั้นเป็นเบื้องต้น
ของสาเหตุและแนวทางออกของปัญหา โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายคือ สถาปนิกผู้ตรวจ
แบบด้านสถาปัตยกรรม จ านวน 10 คน อันประกอบด้วย สถาปนิกกองบริหารงานก่อสร้าง มีหน้าที่
ตรวจแบบด้านสถาปัตยกรรมส าหรับอาคารสาธารณะ, อาคารขนาดใหญ่, อาคารสูง และสถาปนิกกอง
บริการลูกค้า มีหน้าที่ตรวจแบบด้านสถาปัตยกรรมส าหรับอาคารพักอาศัย – อาคารพักอาศัยรวม ที่มี
ความสูงไม่เกิน 15 เมตร, ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย ์

  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลนั้นผู้ศึกษา
ได้ตั้งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเขียนแบบบันได เทคนิคต่างๆที่ใช้โดยแบ่งส่วนของค าถามเป็น 3 
ส่วนคือ  

   ส่วนที่ 1 วิธีการตรวจแบบในหัวข้อต่างๆ     
   ส่วนที่ 2 ลักษณะของแบบ (Drawing) ที่น ามาตรวจ 
   ส่วนที่ 3 แนวคิดการใช้โปรแกรมช่วยตรวจแบบ และข้อเสนอแนะ  
 ก่อนการก าหนดค าถามผู้ศึกษาได้ท าการศึกษากระบวนสร้างแบบบันไดคือ การ

ค านวณและข้ันตอนการเขียนแบบ ทั้งในรูปแบบของการเขียนด้วยมือและการเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่อก าหนดของเขตของค าถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการและน าค าถามเข้า
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาท าการปรับปรุงและได้น าไปสัมภาษณ์ 

 1.1.2 การศึกษาข้อมูลข้ันทุติยภูมิ  
  เป็นข้ันการศึกษาทฤษฏีต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ค้นคว้างานวิชาการ 

บทความ ทั้งทางเอกสาร หนังสือ เว็บไซต์ทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึงซอฟแวร์ที่มีลักษณะการ
ท างานที่คล้ายกัน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ อ้างอิงการด าเนินการศึกษาค้นคว้าให้ผลของการศึกษาที่
ได้มีความถูกต้อง เหมาะสมและมีความน่าเช่ือถือ 

1.2 เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม 
 จากการศึกษาทฤษฏีของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ และวิธีการ

เขียนโปรแกรมเสริมเพื่อเพิ่มความสามารถของโปรแกรมเขียนแบบ CAD ซึ่งมีเครื่องมือในการน ามา
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พัฒนาเป็นระบบโปรแกรมตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมได้โดยพัฒนาด้วยภาษา C# คือ Visual 
Studio 2008  

 Visual C# เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม.NET ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า กรอบ
การท างานของการเขียนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาข้ึนมา เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (Exchange data) ระหว่างกัน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์ม (Platform) ให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนโดยอาศัยภาษา XML (Extensible Markup Language) ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มไฟล์ของฐานข้อมูล  

 C# จึงเป็นภาษาที่มีผู้นิยมมากข้ึนเรื่อยๆ ท าให้สามารถค้นคว้าความรู้เทคนิคใหม่ๆ 
หรือมีผู้ช่วยให้ค าช้ีแนะได้ มีแหล่งข้อมูลจ านวนมากให้เรียนรู้และค้นหา ง่ายต่อการใช้งาน Visual 
Studio Express Edition แยกออกตามภาษาโปรแกรมคือ Visual Basic, Visual C#, Visual C++, 
Visual J# และ Visual Web Developer  
 
2. แนวทางในการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จากการวิเคราะห์ในกฎหมายควบคุมอาคาร, เทศบัญญติของกรุงเทพมหานคร และผัง
เมืองโดยส านักผังเมือง สามารถสรุปวิธีการตรวจวัดในแบบเพื่อน ามาตรวจกับข้อกฎหมายดังกล่าวได้
เป็น 3 หัวข้อดังนี้ 

2.1  การหาระยะห่าง (Distance) 
 เป็นการวัดหาระยะห่างระหว่างจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง เพื่อน าค่าที่ได้มาตรวจสอบกับ

ข้อกฎหมายว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ โดยมีหัวข้อกฎหมายถึงน าระยะห่างมาตรวจดังนี้ 
 2.1.1 ระยะร่นอาคารจากถนนสาธารณะและอาคารข้างเคียง 
 2.1.2 ความสูงอาคาร 
 2.1.3 ความกว้างทางเดินภายในอาคาร 
 2.1.4 ระยะห่างของทางเดินหนีไฟ 
 2.1.5 ระยะต่างๆ ของบันไดและบันไดหนีไฟ 
2.2 การหาพื้นที่ (Area) 
 การหาพื้นที่ต่าง ๆ ในแบบเพื่อน าไปตรวจสอบกับข้อกฎหมายว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ 

โดยมีหัวข้อกฎหมายถึงน าพื้นที่มาตรวจดังนี้ 
 2.2.1 อัตราส่วนของพื้นที่ว่างภายนอกอาคารกับพื้นที่ใช้สอยอาคาร 
 2.2.2 พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งก่อสร้างปกคลุม 
2.3  การนับจ านวน (Count) 
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 เป็นการน าข้อมูลของการหาพื้นที่ใช้สอยอาคารมาเทียบกับจ านวนตามข้อกฎหมาย 
โดยมีหัวข้อดังนี้ 

 2.3.1 จ านวนห้องน้ า 
 2.3.2 จ านวนที่จอดรถ 

 
3. ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลจากการตรวจในแบบ 

จากปัญหาและอุปสรรคในการตรวจแบบของผู้ตรวจแบบ ผู้วิจัยพบแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเพื่อความสะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม ได้ท าการศึกษา 

3.1 การได้มาของข้อมูลในแบบตามความสัมพันธ์ของหัวข้อกฎหมาย 
 ในการตรวจแบบตามข้อกฎหมายควบคุมอาคาร เทศบัญญิตกรุงเทพมหานคร และ

ผังเมืองจ าเป็นต้องวัดระยะ,หาพื้นที่ และนับจ านวน ในแบบ ซึ่งในการตรวจกฎหมายควบคุมอาคารใน
แต่ละหมวดหมู่ จ าเป็นต้องตรวจจากแบบหลาย ๆ  แผ่น เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาประกอบกัน แล้วจึงตรวจ
กับข้อกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 การได้มาของข้อมูลในแบบตามความสัมพันธ์ของหัวข้อกฎหมาย 
 

หัวข้อการตรวจ ข้อมูลท่ีต้องการ 
ตรวจในแบบ 

Site plan Plan Section 
1. ระยะร่นอาคารจากถนน 

1.1 ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 
6 เมตรให้รน่แนวอาคารห่างจากกึ่ง 
กลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร 

1.2 ถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 
10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 
เมตร 

1.3 ถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 
10 เมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร 
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนน
สาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของ
ความกว้างของถนนสาธารณะ 

 ความกว้างถนน 

 ระยะห่าง
ระหว่างอาคาร
และแนวเขต
ที่ดิน 

√ √  
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ตารางที่ 6 การได้มาของข้อมูลในแบบตามความสัมพันธ์ของหัวข้อกฎหมาย (ต่อ) 
 

หัวข้อการตรวจ ข้อมูลท่ีต้องการ 
ตรวจในแบบ 

Site plan Plan Section 
1.4 ถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 

20 เมตรข้ึนไป ให้ร่นแนวอาคารห่าง
จากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 
เมตร 

 
 
 
 

√ √ 

 

2. ระยะร่นอาคารจากคลอง 
2.1 ถ้าคลองนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 

10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่าง
จากรมิคลองนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

2.2 ถ้าแหล่งน้ าสาธารณะนั้นมีความ
กว้างตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป ต้องร่น
แนวอาคารให้ห่างจากริมคลองนั้นไม่
น้อยกว่า 6 เมตร 

2.3 ถ้าแหล่งน้ าสาธารณะนั้นมีขนาด
ใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล 
ต้องร่นแนวอาคารใหห้่างจากริม
แหล่งน้ าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 
12 เมตร 

 ความกว้างคลอง 

 ระยะห่าง
ระหว่างอาคาร
และแนวเขตที่ดิน 

√ √ 

 

3. ระยะร่นจากอาคารข้างเคียง 
3.1 อาคารสูงไมเ่กิน 9 เมตร ต้องร่น

แนวอาคารให้ห่างจากอาคารสูงไม่
เกิน 9 เมตรนั้นไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

3.2 อาคารความสูงไม่เกิน 9 เมตร แนว
อาคารให้ห่างจากอาคารสงูเกิน 9 
เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 
5 เมตร 

 

 ความสูงอาคาร 

 ระยะห่าง
ระหว่างอาคาร
และแนวเขต
ที่ดิน √  √ 
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ตารางที่ 6 การได้มาของข้อมูลในแบบตามความสัมพันธ์ของหัวข้อกฎหมาย (ต่อ) 
 

หัวข้อการตรวจ ข้อมูลท่ีต้องการ 
ตรวจในแบบ 

Site plan Plan Section 
3.3 อาคารความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่

ถึง 23 เมตร แนวอาคารให้ห่างจาก
อาคารสูงเกิน 9 เมตรแต่ไม่ถึง 23 
เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

 

√  √ 

4. ระยะร่นอาคารในที่ดินกรณีมีช่องเปิด 
4.1 ผนังของอาคารที่มหีน้าต่าง ประตู 

ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือ
ระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่าง
จากแนวเขตที่ดิน ดังนี ้
1. อาคารที่มีความสงูไม่เกิน 9 เมตร 

ผนังหรือระเบียบตอ้งอยูห่่างเขต
ที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

2. อาคารที่มีความสงูเกิน 9 เมตร 
แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือ
ระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่
น้อยกว่า 3 เมตร 

3. ผนังของอาคารที่อยูห่่างเขตที่ดิน
น้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้างต้น ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดิน
ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

 ความสูงอาคาร 

 ระยะห่าง
ระหว่างอาคาร
ที่ตรวจกบั
อาคารเดิม 

√  √ 

5. ความสูงของอาคาร 
5.1 ไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกิน

สองเท่าของระยะราบวัดจากจุดน้ัน
ไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้าม
ของถนนที่อยู่ใกล้อาคารนั้นทีสุ่ด 

 ความสูงอาคาร 

 ระยะห่าง
ระหว่างอาคาร
และแนวเขต
ที่ดิน 

 ความกว้างถนน 

√  √ 
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ตารางที่ 6 การได้มาของข้อมูลในแบบตามความสัมพันธ์ของหัวข้อกฎหมาย (ต่อ) 
 

หัวข้อการตรวจ ข้อมูลท่ีต้องการ 
ตรวจในแบบ 

Site plan Plan Section 
6. ที่ว่างภายนอกอาคาร 

6.1 อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่
อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่นอ้ยกว่า 
30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ช้ันใด
ช้ันหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 

6.2 ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ 
โรงงาน อาคารสาธารณะ และ
อาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
ต้องมีที่ว่างไม่นอ้ยกว่า10 ใน 100 
ส่วน ของพื้นที่ช้ันใดช้ันหนึ่งทีม่าก
ที่สุดของอาคาร 

 พื้นที่ที่ดิน 

 พื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคาร
ทุกช้ัน 

√  √ 

 

√ √  

7. อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน
และอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคาร
รวม  (FAR & OSR) 

 พื้นที่ที่ดิน 

 พื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคาร
ทุกช้ัน 

√ √  

8. บันได และบันไดหนีไฟ 
 

 ระยะลูกนอน 

 ระยะลูกตั้ง 

 ความสูงชาน
พัก 

 ความกว้าง 

 √  

9. ทางเดินหนีไฟ 
9.1 ระยะห่างตามทางเดินระหว่าง

กึ่งกลางทางเข้าออกบันไดไม่เกิน 60 
เมตร 

 ระยะทางเดิน
ภายในอาคาร  √  
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ตารางที่ 6 การได้มาของข้อมูลในแบบตามความสัมพันธ์ของหัวข้อกฎหมาย (ต่อ) 
 

หัวข้อการตรวจ ข้อมูลท่ีต้องการ 
ตรวจในแบบ 

Site plan Plan Section 
9.2 ระยะระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกสู่

ตัวบันไดกับกึ่งกลางประตูห้อง
สุดท้ายด้านทางเดินทีเ่ป็นทางตัน ไม่
เกิน 10 เมตร 

 

 √  

10. จ านวนห้องน้ าและสุขภัณฑ์ต่อพื้นที่
อาคาร 

 พื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคาร 

 จ านวนห้องน้ า
และสุขภัณฑ์
ทุกช้ัน 

 √  

11. จ านวนที่จอดรถต่อพื้นที่อาคาร  พื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคาร 

 จ านวนที่จอด
รถทั้งหมด 

 

√ 

 

  
3.2 การตรวจวัดตามล าดับของแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 36 แสดงล าดับของแบบ 

   ส
ำนกัหอ
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 เพื่อให้การตรวจแบบมีความสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนตรวจวัดในแบบเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน ครอบคลุมตามหัวข้อกฎหมายควบคุมอาคาร เทศบัญญิตกรุงเทพมหานคร 
และผังเมือง ที่ต้องการตรวจ จึงได้เปลี่ยนกระบวนการตรวจวัดใหม่ โดยท าการจัดเรียงข้ันตอนการ
ตรวจวัดตามล าดับของแบบ โดยมีรายละเอียดการตรวจดังนี้ 
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ตารางที่ 7 การตรวจตามล าดับของแบบ 
 

แบบแปลน การตรวจวัดแบบ 

Site plan 

 ระยะห่างจากอาคารถึงเขตที่ดิน 
 ความกว้างถนนสาธารณะ 
 ความกว้างคลองสาธารณะ 
 ระยะระหว่างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน 
 พื้นที่ว่างภายนอกอาคาร 

Plan 

 พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
 ความกว้างของทางเดิน 
 บันได และบันไดหนีไฟ 

o ลูกนอน 
o ช่วงยาวของบันได 
o ความกว้างบันได 
o ชานพักบันได 

 ระยะความห่างของบันไดหนีไฟ 
 จ านวนห้องน้ า 
 จ านวนที่จอดรถ 

Section 
 ความสูงอาคาร 
o ความสูงอาคารรวม 
o ความสูงภายในแต่ละช้ัน 

 
4. ออกแบบวิธีการวัดแบบในเชิงโปรแกรม 

เพื่อให้กระบวนการตรวจแบบมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้วิจัยได้ท า
การคิดวิธีการตรวจแบบในการวัดเชิงโปรแกรม มีแนวคิดและวิธีการในการวัดตามหัวข้อการตรวจดังนี้ 

4.1 วิธีตรวจระยะร่นอาคาร (Set Back) 
 ในเชิงกระบวนการตรวจระยะร่นอาคาร ส่วนส าคัญที่สุดคือข้อมูลระยะห่างระหว่าง

อาคารกับแนวเขตที่ดิน รวมทั้งความสูงของอาคารซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อระยะร่นอาคารอีกด้วย  
 ทั้งนี้ มีปัจจัยเพิ่มเติมในเรื่องของที่ดินด้านนั้นๆ อยู่ติดกับสภาพแวดล้อมใดๆ ซึ่ง

ส่งผลต่อการตรวจดังนี้ 

   ส
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 4.1.1  ติดถนน หรือคลองสาธารณะ โดยผู้ตรวจจะต้องวัดความกว้างของถนน หรือ
คลองสาธารณะนั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจแบบ 

 4.1.2  ติดอาคารข้างเคียง ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน ซึ่งนอกจากระยะห่างระหว่าง
อาคารทั้งสองหลัง ผู้ตรวจต้องวัดความสูงของอาคาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจแบบด้วย 

 ดังนั้น โปรแกรมนอกจากจะวัดระยะห่างแล้วนั้น ยังจ าเป็นต้องมีการบันทึกเงื่อนไข
ในข้างต้น เพื่อท าการตรวจแบบโดยอัตโนมัติ แต่เนื่องจากการเขียนแบบผังบริเวณ ผู้เขียนแบบมี
มาตรฐานการเขียนที่แตกต่างกัน ในบางครั้งหากถนนหรือคลองสาธารณะมีความกว้างมาก ผู้เขียน
แบบมักจะระบุความกว้างในผังบริเวณเป็นตัวหนังสือโดยตรง จะแสดงแค่ขอบของถนนหรือคลอง
สาธารณะด้านที่ติดกับที่ดินของผังบริเวณเท่านั้น การวัดเพื่อท าการตรวจระยะ Set Back จึงสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 

 1. วัดระยะจาก Drawing เป็นการให้ระบบวัดค่าที่ต้องการได้โดยตรงจากตัวแบบ 
เช่น วัดหาระยะห่างระหว่างอาคารกับแนวเขตที่ดิน เป็นต้น 

 2. กรณีไม่สามารถวัดระยะจาก Drawing ได้นั้น ผู้ใช้ระบบสามารถใส่ระยะต่างๆ 
ไดโ้ดยตรง เช่น ความกว้างของถนน และคลองสาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้ระยะดังกล่าวน ามาจากการขอ
รังวัดตรวจสอบจากแผนกรังวัดของส านักงานทรัพย์สินฯ หรือหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี ้ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการตรวจระยะร่นอาคารของระบบ ด้วยวิธีการสร้าง 
Polyline ล้อมรอบขอบอาคาร และแนวเขตที่ดิน เพื่อให้โปรแกรมหาระยะห่างระหว่าง Polyline  
ทั้งสองโดยหาระยะตรง Point ของ PolyLine ในแต่ละ Point ซึ่งระบบจะแสดงเส้นในมุมตั้งฉากโดย
อัตโนมัติ โดยระบบจะค านวณระยะห่างที่สั้นที่สุดที่ตัดกัน แล้วจึงน าระยะห่างดังกล่าวไปตรวจกับ
กฎหมายด้วยระบบ ซึ่งหากไม่ถูกต้องตามกฎหมายน้ัน ๆ ระบบจะรายงานโดยละเอียด 
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ภาพที่ 37 การลาก PolyLine เพื่อวัดระยะ  
  

จากภาพ เมื่อผู้ใช้ระบบสร้าง PolyLine ของขอบอาคารทั้งสองหลัง (เส้นสีเขียว) และ
สร้าง PolyLine ของเขตที่ดิน (เส้นสีฟ้า) ระบบจะท าการหาระยะห่างที่ใกล้ทึ่สุดของ Point ใน Poly 
Line ขอบอาคารกับ PolyLine ของเขตที่ดิน และแสดงเป็นเส้นสีให้ผู้ใช้ระบบได้เห็น (เส้นสีแดง) 
ทั้งนี้ระบบจะแสดงระยะเป็นตัวเลขในหน่วยวัดแบบเมทริก (เมตร) และทศนิยม 2 หลัก เพื่อสะดวกใน
การตรวจแบบต่อไป 
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4.2 วิธีตรวจความสูงอาคารกรณีติดถนนสาธารณะ 
 โดยปกติของการตรวจแบบในหัวข้อของความสูงอาคาร ผู้ตรวจจะใช้วิธีลากเส้น

จากแนวเขตที่ดินด้านตรงข้ามกับถนนไปยังอาคารที่ความสูงที่อาคารสร้างได้ คือสองเท่าของความ
กว้างของถนนน้ัน + ระยะห่างจากเขตที่ดินถึงขอบอาคาร 
 

 
ภาพที่ 38 วิธีการวัดความสูงแบบเดิม 
 

 ดังนั้น วิธีวัดโดยโปรแกรมคือการน าสูตรค านวณดังกล่าวมาใส่ค่าความกว้างของ
ถนนรวมกับระยะที่ระบบวัดได้ในหัวข้อตรวจระยะร่นอาคาร และคูณด้วย 2 แล้วระบบน าผลลัพธ์ที่ได้
ไปเปรียบเทียบกับค่าความสูงรวมของอาคาร หากผลลัพธ์ที่ได้น้อยกว่าความสูงรวมของอาคาร ระบบ
จะท าการรายงานผลการตรวจที่ผิดกฎหมายให้ผู้ใช้งานระบบทราบ และให้รายงานผลในกรณีที่ผิด
กฎหมายต่อไป ตัวอย่างเช่น ถนนกว้าง 6.00 เมตร รวมกับระยะที่จะร่น 3.00 เมตร เป็น 9.00 เมตร 
ดังนั้นความสูงของอาคารที่จะสามารถสร้างได้ = (6.00+ 3.00) x 2 = 18.00 เมตร หากส่วนใดส่วน
หนึ่งของอาคารสูงเกิน 18.00 เมตร โปรแกรมจะรายงานผลการตรวจที่ผิดกฎหมาย 

4.3 วิธีตรวจที่ว่าง 
 ระบบจะน าค่าพื้นที่ ที่ได้จากการขีดเส้น Poly line ของขอบอาคารและเขตที่ดิน

ในหัวข้อแรกมาใช้ค านวณกับ FAR, OSR และ ที่ว่างภายนอกโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ระบบไม่
จ าเป็นต้องเริ่มกระบวนการหาใหม่ แล้วจึงให้ระบบรายงานผลการตรวจหากผิดกฎหมาย 

ความกว้างถนน 

ความสูงที่ถูกต้อง 

ส่วนที่สูงเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
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ภาพที่ 39 แสดงการหาพื้นที่โดยการลาก PolyLine 
 

4.4  ตรวจบันไดและบันไดหนีไฟ 
 การตรวจลูกตั้ง-ลูกนอนของบันไดจากแบบแปลน สามารถก าหนดจุดที่ต้องการวัด

ได้โดยตรงใน Drawing ซึ่งระยะที่ได้จะน าไปเปรียบเทียบกับข้อกฎหมายโดยอัตโนมัติ  
 ในการตรวจระยะข้ันต่ าของช่วงบันไดตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อความสะดวกและ

รวดเร็ว สามารถตรวจระยะในแบบแปลนอาคารได้ทันที โดยมีสูตรค านวณดังนี้  
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ภาพที่ 40 ระยะต่างๆ ในการตรวจแบบบันได 
 

 เมื่อแทนค่าตัวแปรตามระยะที่กฎหมายก าหนดส าหรับบ้านพักอาศัย จะได้ดังนี้ 
 ความสูงของช่วงบันไดที่มากที่สุด   = 3.00 เมตร 
 ความสูงของลูกตั้งบันไดที่มากที่สุด  = 0.20 เมตร 
 ความกว้างของลูกนอนบันไดที่น้อยที่สุด = 0.22 เมตร 

 
 
 

 ดังนั้น หากวัดระยะช่วงบันไดในแบบแปลนบ้านพักอาศัยได้ค่ามากกว่า 3.30 เมตร 
ช่วงบันไดน้ันไม่ผ่านข้อกฎหมาย สูตรค านวณนี้สามารถประยุกต์น าไปใช้ตรวจวัดกับอาคารประเภท
อื่น ๆ ได ้

4.5 ตรวจระยะทางเดินหนีไฟ 
 โดยปกติ การตรวจระยะทางเดินหนีไฟในแบบ ผู้ตรวจจะใช้วิธีลากเส้นตามทางเดิน  

โดยเริ่มจากกึ่งกลางประตูของบันไดหนีไฟตัวที่ 1 ไปยังบันไดหนีไฟตัวที่ 2 และลากไปยังบันไดหนีไฟ
ตัวอื่นๆ ในกรณีที่มีบันไดหนีไฟมากกว่า 2 ตัว รวมถึงลากเส้นจากบันไดหนีไฟไปยังกึ่งกลางประตูห้อง
สดุท้ายของด้านทางเดินที่เป็นทางตัน แล้วจึงวัดความยาวเส้นทางเดินนั้นด้วยไม้วัดแบบ น าค่าที่ได้ไป
ตรวจสอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกล่าวคือ  

      

  

   x2 

    
ความสูงของช่วงบนัไดทีม่ากที่สุด

ความสูงของลูกตั้งบันไดที่มากทีสุ่ด
   ความกว้างของลูกนอนบันไดที่น้อยทีสุ่ด 

        
    

            
   0.22 
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 1.  ต าแหน่งที่ตั้งของบันไดหนีไฟต้องมีระยะระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกสู่ตัวบันได
กับกึ่งกลางประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตัน ไม่เกิน 10 เมตร  

 2.  ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีบันไดหนีไฟ 2 ต าแหน่ง อนุญาตให้ใช้บันไดหลักเป็น
บันไดหนีไฟได้ด้วยโดยมีระยะห่างตามทางเดินระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกบันไดไม่เกิน 60 เมตร

 
 
ภาพที่ 41 การลากเส้นเพื่อหาระยะทางเดินหนีไฟ 
 

เนื่องจากวิธีการวัดในแบบนั้นไม่ยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้นวิธีวัดโดยโปรแกรมจึง
ลอกเลียนแบบจากวิธีการวัดในแบบ กล่าวคือการสร้าง Poly Line ตามทางเดิน โดยเริ่มจากกึ่งกลาง
ประตูของบันไดหนีไฟตัวที่ 1 ไปยังบันไดหนีไฟตัวที่ 2 และลากไปยังบันไดหนีไฟตัวอื่นๆ ในกรณีที่มี
บนัไดหนีไฟมากกว่า 2 ตัว รวมถึงสร้าง Poly Line จากบันไดหนีไฟไปยังกึ่งกลางประตูห้องสุดท้าย
ของด้านทางเดินที่เป็นทางตัน แล้วจึงให้โปรแกรมค านวณหาระยะทางและน าไปตรวจกับข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และให้รายงานผลในกรณีที่ผิดกฎหมายต่อไป 

4.6 การตรวจระยะถอยร่นระหว่างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน 
 ระยะห่างระหว่างบ้านหรืออาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน กฎหมายก าหนดให้

พิจารณาจาก 2 เงื่อนไขคือ ความสูงของอาคาร และผนังของอาคารทั้งสองหลัง โดยผนังด้านที่ใกล้กัน
นั้นเป็นผนังทึบหรือมีช่องเปิด-ช่อง แสง-ระเบียง ซึ่งตามปกติผู้ตรวจแบบจะลากเส้นจากต าแหน่งของ
ผนังที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด แล้วจึงน าความยาวของเส้นดังกล่าวไปตรวจข้อกฎหมาย โดย
ค านึงถึงข้อก าหนดในข้างต้นมาประกอบการตรวจแบบ 

 ดังนั้น วิธีวัดโดยโปรแกรมคือการเลือกจุดใดของขอบอาคารที่ใกล้อาคารข้างเคียง
มากที่สุด กับเลือกจุดใดๆ ของขอบอาคารข้างเคียงนั้นๆ แล้วให้โปรแกรมหาระยะห่างระหว่างจุด 2 
จุดน้ัน เพื่อน าค่าที่ได้ไปตรวจข้อกฎหมาย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของผนังทึบ และผนังที่มีช่องแสงโดย
อัตโนมัติ และให้รายงานผลในกรณีที่ผิดกฎหมายต่อไป 
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ภาพที่ 42 การตรวจระยะห่างระหว่างอาคารในเจ้าของที่ดินเดียวกัน 
 

4.7 การตรวจนับจ านวน 
 วาง Block สัญญลักษณ์ของสุขภัณฑ์ และที่จอดรถที่ได้จัดเตรียมไว้ วางลงในแบบ

ทั้งหมด แล้วจึงให้โปรแกรมนับจ านวนรวมสัญญลักษณ์ของสุขภัณฑ์และที่จอดรถนั้นๆ เพื่อน าจ านวน
ที่นับไดไ้ปตรวจกับกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับอาคารในแต่ละประเภท 

 

 
 
ภาพที่ 43 การวาง Block สัญญลักษณ์ในการตรวจนับสุขภัณฑ์ 
 

ระยะที่โปรแกรมท า
การวัดระยะ 
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ภาพที่ 44 การวาง Block สัญลักษณ์ในการตรวจนับที่จอดรถ 
 
5. ออกแบบหลักการท างานของโปรแกรม 

เพื่อให้โปรแกรมสามารถท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้วิจัยมีแนว 
ความคิดในการออกแบบระบบที่แบ่งหน้าที่การท างานออกเป็นโมดูล โดยแต่ละโมดูลจะท าหน้าที่ที่
แตกต่างกัน แต่จะมีการเช่ือมต่อกันด้วยข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน และมีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแต่ละ
โมดูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  

นอกจากการแยกออกเป็นโมดูลต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแล้วนั้น ส่วน
ส าคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการแก้ไขหรือการตรวจสอบระบบ ซึ่งการแยกการท างานเป็นโมดูลจะท าให้มี
ความสะดวกและมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดการระบบ  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 45 แนวคิดการแยกโมดูลการท างานของระบบ 

Module A Module B Module C 

• Owner 
• Building 

Type 
• Storey 
• Site Area 
• Location 
• FAR & OSR 
• Date 
• Inspector 
Initialize case 

Module 

• Distance 
• Area 
• Count 

Measurement 
Module 

• Error Report  
• Reference 
• Save 

Check & Report 
Module 
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5.1 ภาพรวมของระบบ 
 จากแนวคิดการออกแบบระบบในข้างต้น การพัฒนาระบบตรวจแบบสถาปตัยกรรม จะ

ถูกแบ่งออกเป็น 3 โมดูล ประกอบด้วย 
 1.  โมดูลของการสร้างไฟล์ส าหรับจัดเก็บข้อมูล (Initialize case Module)  
  เป็นโมดูลที่มีหน้าที่สร้างไฟล์ฐานข้อมูล ส าหรับจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

หรือแบบที่ใช้ตรวจนั้น ๆ  
 2.  โมดูลของการวัดระยะต่าง ๆ ในแบบ (Measurement Data Module) 
  ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการค านวณของระบบ เช่น 

ข้อมูลระยะห่างระหว่างจุด, ข้อมูลจ านวนนับของที่จอดรถ เป็นต้น 
 3.  โมดูลตรวจแบบและรายงานผล (Check and Report Module) 
  มีหน้าที่ประมวลผลของระบบ โดยการน าข้อมูลจาก Measurement Data 

Module มาตรวจสอบกับข้อกฎหมาย และท าหน้าที่รายงานหัวข้อการตรวจที่ผิดกฎหมาย 
5.2 ผังการท างานของโปรแกรม 
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Form3

Form2

Form1

Create Initialize 
Case

Create data

Measure 
Drawing

Site plan Setback
Check

Plan Check
(All Plan)

Report

Distance between polyline
Polyline Area
Block counting

Correct

Incorrect

Building Area
FAR & OSR
Fire escape
W.C.
Parking
Stair
Vertical distance

Owner Name
Building Type
Building storey
Location Site & FAR,OSR
Date
Inspector

Open DWG

Text file

 
 
ภาพที่ 46 ภาพแสดงข้ันตอนการท างานของโปรแกรม 
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5.3 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 
 การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ ผู้วิจัยเลือกใช้การจัดเก็บแบบ CSV 

เนื่องจากชนิด และขนาดของข้อมูลมีไม่มาก ดังนั้นการเก็บข้อมูลแบบ CSV นี้เหมาะสมกับระบบ
เพื่อให้ ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 CSV (Comma-Separated Value) คือ Text File ส าหรับเก็บข้อมูลแบบตาราง 
โดยใช้จุลภาค (,) แบ่งข้อมูลในแต่ละหลัก (Column) และใช้การเว้นบรรทัดแทนการแบ่งแถว (Row) 
 

 
 
ภาพที่ 47 ตัวอย่างการสร้างไฟล์ CSV เพื่อรอเก็บข้อมูล 
 

 
 
ภาพที่ 48 แสดงรูปแบบและรายละเอียดของข้อมูล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

67 

 
 

บทท่ี 4 
ผลการออกแบบและการใช้งานโปรแกรม 

 
หลงัจากได้ท าการออกแบบระบบตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม ผลการออกแบบมีดงันี ้
1. ระบบการท างานของโปรแกรม 

1.1 กระบวนการสร้างแฟม้ข้อมลู 
1.2 กระบวนการวัดในแบบ 

2. หน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งานโปรแกรม (User Interface) 
2.1 หน้าจอส่วนกรอกข้อมลูพื้นฐาน (Initialize Case) 
2.2 หน้าจอส่วนตรวจวัดแบบ (Measurement) 
2.3 หน้าจอส่วนรายงานผลการตรวจแบบ (Report List) 

3. วิธีใช้งานโปรแกรม 
 

1. ระบบการท างานของโปรแกรม 
จะท าการแสดงข้ันตอนการท างานของระบบดังนี ้
1.1 การบวนการกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสร้างแฟ้มข้อมูลส าหรับจัดเก็บค่าต่างๆ ที่

ตรวจวัดจากแบบการตรวจแบบ  
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การบวนการกรอกข้อมลูเบื้องต้น 

 

 

ภาพที่ 49 แสดง Work Flow ของโปรแกรม Initialize Case 
  

บันทึกช่ือเจ้าของอาคาร 

ระบปุระเภทอาคาร 

ระบจุ านวนช้ันของอาคาร 

วัดพื้นที่ที่ดินของโครงการ 

ก าหนดสถานทีก่่อสร้าง 

บันทึกค่า FAR 

บันทึกค่า OSR 

บันทึกวันที่ตรวจแบบ 

บันทึกช่ือผู้ตรวจแบบ 
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1.2 กระบวนการวัดค่าต่างๆ ในแบบ เพื่อน าข้อมูลของค่าต่างๆ ที่วัดได้ ไปตรวจตาม
เทศบัญญัติกรุงเทพมาหนคร และกฎหมายควบคุมอาคาร  

 เพื่อเป็นการเรียงล าดับความส าคัญของข้อกฎหมายที่มีผลต่อการออกแบบอาคาร 
และความสะดวกในการใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

 1.2.1  กระบวนการวัดระยะ Measure ได้แก่ ระยะร่นอาคารจากเขตที่ดิน, ระยะ
ร่นจากถนน-คลองสาธารณะ และอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน 

 

ภาพที่ 50 แสดง Work Flow ของโปรแกรม Measurement 
 

ระบุช้ันของอาคารที่ต้องการวัด 

ระบุความสูงจากพื้นดินของช้ันน้ัน 

วัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 

ก าหนดขอบอาคารเพื่อวัดระยะร่น 

บันทึกระยะร่นที่วัดได้ 

บันทึกความกว้างของถนน-คลอง 

วัดระยะห่างถงึอาคารข้างเคียง 
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2. หน้าจอส่วนต่อประสานกับผู้ใช ้ (User Interface) 
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบ ได้ออกแบบหน้าจอออกเป็น 3 ส่วนคือ  
2.1 ส่วนกรอกข้อมลูพื้นฐานในงานตรวจแบบ (Initialize case) 

 

 
 
ภาพที่ 51 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลพื้นฐาน
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การออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูล จะช่วยให้โปรแกรมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 เจ้าของ =  ช่ือเจ้าของแบบ 
ประเภทอาคาร = เลือกประเภทอาคาร โดยประเภทอาคารมีให้เลือกทั้งหมด 5 ประเภท 

 

ภาพที่ 52 แสดงรายการประเภทอาคาร 

 จ านวนช้ัน  =  ระบุจ านวนช้ันทั้งหมดของอาคาร 
 วัดพื้นที่ที่ดิน =  ค าสั่งให้โปรแกรมวัดพื้นที่ที่ดินของโครงการ 
 สถานที่ก่อสร้าง =  ก าหนดสถานที่ก่อสร้างของอาคาร (กรุงเทพฯ หรือ 

ต่างจังหวัด) 
 ค่า FAR  =  ระบุค่า FAR ของพื้นที่ 
 ค่า OSR  =  ระบุค่า OSR ของพื้นที่ 
 วันที่ตรวจแบบ =  เลือกวันที่ตรวจแบบจาก Calendar ของโปรแกรม 
 ผู้ตรวจแบบ =  ระบุช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบ 

2.2 ส่วนกรอกข้อมลูการวัดในแบบแปลนอาคาร (Measure in Plan) 
 จากการวิเคราะห์การตรวจแบบ จึงมีแนวความคิดในการออกแบบหน้าจอส าหรับ

ผู้ใช้งานให้เรียงล าดับการวัดตามความส าคัญของหมวดหมู่ในกฎหมายที่ตรวจ และเรียบง่าย สะดวก
ต่อการใช้งานจริง โดยสามารถแบ่งออกเป็นส่วนดังนี้ 
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ภาพที่ 53 แสดงหน้ากรอกข้อมลูการตรวจในหัวข้อต่างๆ 
 

 1.  ส่วนของการวัดระยะห่างระหว่างอาคารกบัแนวเขตที่ดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 54 แสดงหน้ากรอกข้อมลูการวัดในแบบ  

1 2 
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ช้ันที่ตรวจ =  ปุ่มเลือกช้ันที่วัดในแบบ 
ความสูงของช้ัน =  ช่องใส่ความสูงของพื้นช้ันที่เลือกไว้ 
ปุ่มเลือกขอบอาคาร =  ค าสั่งท าการวัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร โดย

คลิกเลือก Polyline ของขอบอาคาร โปรแกรมจะท าการค านวณหาพื้นที่พร้อมแสดงผลที่ช่อง
แสดงผล โดยมีหน่วยเป็นตารางเมตร 

ปุ่มค านวณระยะห่าง =  ค าสั่งให้โปรแกรมหาระยะห่างระหว่างขอบของ
ผนังอาคารถึงแนวเขตที่ดิน 

Checkbox ติดถนนกว้าง =  คลิกเมื่ออาคารด้านที่วัดอยู่ติดกับถนนสาธารณะ 
Checkbox ติดคลองกว้าง =  คลิก เมื่ ออาคารด้านที่ วั ดอยู่ ติ ดกั บคลอง

สาธารณะ 
ปุ่มวัดระยะ =  ค าสั่งให้โปรแกรมวัดระยะความห่างของถนน

หรือคลองที่ต้องการวัด 
Checkbox ผนังมีช่องเปิด =  คลิกเมื่ออาคารด้านที่วัดมีช่องเปิด 

2. ส่วนของการนบัจ านวน 
 

 
 
ภาพที่ 55 แสดงหน้ากรอกข้อมลูการนบัจ านวนในแบบ 

 
ปุ่มค านวณจ านวนที่จอดรถ =  ค าสั่งให้โปรแกรมนับจ านวนที่จอดรถในแบบ 
ปุ่มค านวณจ านวนสุขภัณฑ์ห้องน้ า = ค าสั่งให้โปรแกรมนับจ านวนสุขภัณฑ์ของ

แบบแบ่งเป็นห้องน้ าผู้ชายและผู้หญิง 
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2.3 ส่วนแสดงผลการตรวจแบบ (Report Page) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 56 แสดงหน้ารายงานผลการตรวจแบบ 
 

หน้าต่างแสดงผลการตรวจแบบ =  โปรแกรมจะท าการตรวจแบบ และรายงานผล
การตรวจเฉพาะส่วนที่ผิดเทศบัญญัติ หรือ กฎหมาย ควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงค่าที่ถูกต้อง  

ปุ่ม Reference = ค าสั่งเปิด Website กฎหมายที่ใช้ส าหรับอ้างอิง 
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3.  ส่วนของการวัดบันไดหนีไฟ และส่วนประกอบของบันได 
 

 
 
ภาพที่ 57 แสดงหน้ากรอกข้อมลูการวัดบันได, บันไดหนีไฟ และส่วนประกอบบันได 
  

ปุ่มเลือกประเภทบันได =  เลือกประเภทของบันไดที่ท าการตรวจ 
ปุ่ม Step Width =  ค าสั่งให้โปรแกรมวัดความกว้างของลูกนอนบันได 
ปุ่ม Width = ค าสั่งให้โปรแกรมวัดความกว้างของบันได 
ปุ่ม Length =  ค าสั่งให้โปรแกรมวัดความยาวของช่วงบันได 
ปุ่ม A =  ค าสั่งให้โปรแกรมวัดความกว้างของชานพักบันได 
ปุ่ม B =  ค าสั่งให้โปรแกรมวัดความยาวของชานพักบันได 
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ภาพที่ 58 แสดงหน้าการวัดระยะทางหนีไฟ  
  

ระยะบันไดหนีไฟถึงประตูในสุด A-B= ค าสั่งให้โปรแกรมวัดระยะห่างระหว่างบันได
หนีไฟถึงประตูบานในสุดของทางตัน 

ระยะห่างระหว่างบันไดหนีไฟ B-C= ค าสั่งให้โปรแกรมวัดระยะห่างระหว่างบันได
หนีไฟ 
 

 

ภาพที่ 59 แสดงหน้าผลการวัดระยะทางหนีไฟ  
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ปุ่ม Clear = ค าสั่งล้างผลการตรวจแบบในช่องแสดงผลการตรวจบันได 
ปุ่ม Reference = ค าสั่งให้โปรแกรมเปิด website แสดงข้อมูลกฎหมายเพื่อใช้อ้างอิง

ในการตรวจแบบ 
ปุ่ม Save= ค าสั่งบันทึกผลการตรวจแบบ โดยโปรแกรมจะบันทึกผลการตรวจเป็น 

text file 
4. วิธีใช้งานโปรแกรม 
 ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างการใช้งานโดยสมมติการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม ของ

อาคารพักอาศัย 4 ช้ัน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 
4.1 เปิดไฟล์งานด้วยโปรแกรม nanoCAD  

 

ภาพที่ 60 ตัวอย่างแบบที่ใช้ในการตรวจ 

 ตรวจสอบแบบว่ามีแบบที่ต้องการตรวจครบ จากตัวอย่างในไฟล์งานมีแบบผัง
บริเวณ, แปลน, รูปด้านและรูปตัดมาในไฟล์เดียวกัน  

4.2 พิมพ์ค าสั่งในเปิดใช้งานโปรแกรมตรวจแบบด้วย “CPBBR” ในช่อง Command  
 

 

ภาพที่ 61 แสดงค าสั่งใน Command line 
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4.3 กรอกข้อมูลพื้นฐานในงานตรวจแบบ ( Initialize case) ให้ครบถ้วน โดย
เรียงล าดับจากบนลงล่าง 

 

ภาพที่ 62 โปรแกรมแสดง Initialize case  

 เมื่อผู้ตรวจแบบกรอกช่ือเจ้าของอาคาร, เลือกประเภทอาคารที่ตรวจ และระบุ
จ านวนช้ันของอาคารแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างค าแนะน าในการวัดพื้นที่ที่ดิน 
 

 

ภาพที่ 63 โปรแกรมแสดงข้ันตอนการด าเนินการเป็นล าดับ 
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การวัดพื้นที่ที่ดิน 
1. ให้สร้าง Polyline ด้วยค าสั่ง PolyLine ล้อมรอบแนวเขตทีด่ิน  
2. คลิกที่ค าสัง่ “วัดพื้นที่ที่ดิน” 
3. เลือก PolyLine ที่ล้อมรอบแนวเขตที่ดินไว้  
4. โปรแกรมจะแสดงค่าที่วัดได้ โดยแสดงเป็นหน่วย ตารางเมตร 

 

 

 

ภาพที่ 64 แสดงข้ันตอนการวัดพื้นที่ที่ดิน 
 
 เพื่อป้องกันโปรแกรมท างานผิดพลาดอันเนื่องจากการใส่ข้อมูลผิดประเภท 
ดังนั้นในส่วนของการกรอกข้อมูลในช่องของ Storey, Insert FAR และ Insert OSR ผู้ใช้งานสามารถ
กรอกค่าเป็นตัวเลขได้เท่านั้น โดยหากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผิด เช่น ใส่ค่าเป็นตัวหนังสือ โปรแกรมจะ
ไม่รับค่าน้ัน และท าการเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ 

1 

2 

3 

4 
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ภาพที่ 65 แสดงหน้าจอแจ้งเตอืนการกรอกข้อมลูผิด 
 
  และเมือ่ผู้ตรวจแบบกรอกข้อมลูครบแล้วจึงคลกิที่ค าสัง่ “เริม่ตรวจ” เพื่อด าเนินการ
ตรวจแบบ ทั้งนี้โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแสดงค าแนะน า และการเตรียมแบบส าหรบัการตรวจใน
สถานที ่

 

ภาพที่ 66 โปรแกรมแสดงข้ันตอนการด าเนินการล าดับต่อไป 
 

4.4 โปรแกรมจะสร้าง Layer ข้ึนมา 2 Layer คือ “CPBsite boundary” และ 
“CPBbuilding boundary” เพื่อให้ผู้ตรวจสร้าง Polyline ตามขอบอาคาร  
 ในกรณีของการสร้าง Polyline ตามแนวเขตที่ดิน ผู้ตรวจแบบสามารถใช้ 
Polyline เดิมที่ได้ท าไว้ในข้ันตอนการวัดพื้นที่ที่ดิน โดยการเปลี่ยน Layer ของ Polyline 
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ภาพที่ 67 แสดงโปรแกรมเพิ่มรายการใน layer 

 ก าหนดช้ันของอาคารที่ท าการตรวจ โดยโปรแกรมจะให้เลือกจาก Drop 
DownList ซึ่งโปรแกรมจะแสดงจ านวนช้ันตามที่กรอกไว้ในข้อมูลพื้นฐานในงานตรวจแบบ (Initialize 
case) 

 

ภาพที่ 68 แสดงการระบุช้ันที่ตรวจ 

4.5 ระบุความสูงของช้ัน โดยวัดจากรูปตัดอาคาร 
4.6 วัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ด้วยค าสั่ง “เลือกขอบอาคาร” ให้ผู้ตรวจแบบคลิก

เลือก Polyline ขอบอาคาร (CPBbuilding boundary) โปรแกรมจะค านวณ และแสดงผลการวัดใน 
textbox โดยอัตโนมัต ิ
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ภาพที่ 69 โปรแกรมแสดงขนาดพื้นที่อาคารที่วัดได้ 
 

4.7 ก าหนดขอบอาคารเพื่อให้โปรแกรมหาระยะห่างระหว่างมุมของอาคารถึงแนว
เขตที่ดินที่ใกล้ที่สุด โดยโปรแกรมจะแสดงต าแหน่งที่ใกล้ที่สุดใน Command และโปรแกรมจะแสดง
ระยะห่างที่ใกล้ที่สุดใน listbox 

 

 
 

ภาพที่ 70 โปรแกรมแสดงต าแหนง่ของจุดที่ใกล้ทีสุ่ด โดยระบุในแกน X แกน Y ของแบบ 
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ภาพที่ 71 โปรแกรมแสดงเส้นสีในแบบ 
 

 จากภาพโปรแกรมจะสร้าง  Polyline ข้ึนมาใน drawing เพื่อแสดงระยะห่างที่ใกล้
ที่สุดระหว่าง Building boundary กับ Site boundary โดยโปรแกรมจะแสดงเป็นสีต่างๆ ที่ไม่ซ้ า
เฉดสีกัน เพื่อให้ผู้ตรวจแบบไม่สับสน 
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4.8 บันทึกคุณสมบัติของระยะต่างๆ (Create property line)  
 

 

ภาพที่ 72 แสดงการบันทึกคุณสมบัติของเส้นระยะ 
 
 การบันทึกคุณสมบัติของระยะต่างๆ ที่โปรแกรมวัดระยะ และสร้างเป็น Polyline  
สีต่าง ๆ ปรากฏข้ึนในแบบผังบริเวณ และแปลนช้ันในทุกๆ ช้ัน ผู้ตรวจแบบจะเป็นผู้บันทึกคุณสมบัติของ
เส้นสีนั้นๆ ตามผนังอาคารที่เส้นสีนั้นลากออกมา และแนวเขตที่ดินด้านนั้นที่เส้นสีลากไปถึง  
 เมื่อบันทึกคุณสมบัติของ Polyline แต่ละเส้นจนครบแล้ว โปรแกรมจะน าค่าที่ได้
ไปค านวณและเปรียบเทียบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และรายงานผล Polyline หรือ
ระยะห่างที่ผิดกฎหมายต่อไป 
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 ตัวอย่างการบันทึกคุณสมบัติ  
 ผู้ตรวจแบบมีขั้นตอนการบันทึกคุณสมบัติของระยะห่างระหว่างอาคาร (Polyline สีต่างๆ) 
กับแนวเขตที่ดิน เพื่อให้โปรแกรมตรวจระยะร่นอาคารที่ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 73 แสดงการเลือกเส้นสีทีร่ะยะใกล้ทีสุ่ด 

1. ผู้ตรวจแบบตรวจสอบเส้นแสดงระยะร่น (Polyline) จากภาพตัวอย่าง เส้นระยะสี
ฟ้าลากออกจากผนังอาคารที่มีช่องเปิด ไปยังแนวเขตที่ดิน ที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะ 

2. ท าการเลือกระยะที่ต้องการตรวจที่หน้าต่างแสดงระยะห่างของเส้น จากตัวอย่างคือ
เส้นสีฟ้า โปรแกรมจะแสดงตัวเลขระยะของเส้นนั้นมาให้ที่ช่อง “ระยะที่เลือก 5.09 เมตร” เพื่อให้
ผู้ตรวจแบบยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 74 แสดงบันทึกความกว้างของถนนที่ติดกับระยะที่เลือกไว้ 
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3. ระยะที่ตรวจอยู่ติดกับถนนสาธารณะ ดังนั้นให้คลิกเลือกที่ช่อง “ติดถนนกว้าง” 
พร้อมคลิกที่ปุ่มวัดระยะเพื่อท าการวัดและบันทึกระยะความกว้างของถนน 

 

 

ภาพที่ 75 แสดงบันทึกความกว้างของถนน 

  โปรแกรมจะให้ก าหนดจุดริมขอบของถนนที่ต้องการวัดระยะความกว้าง  โดยจะ
แสดงค าแนะน าในช่อง Command ของ nanoCAD 

 

 

ภาพที่ 76  แสดงค าสั่งใน Command line ให้คลิกก าหนดจุดเริม่ต้นในการวัด  

 เมื่อท าการคลิกเลือกที่ต าแหน่งริมขอบของถนนแล้ว โปรแกรมจะให้ก าหนดจุดริม
ขอบของถนนฝั่งตรงกันข้าม 
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ภาพที่ 77 แสดงค าสั่งใน Command line ให้คลิกก าหนดจดุสิ้นสุดในการวัด 
 

โปรแกรมจะแสดงระยะความกว้างของถนนที่วัดได้ ทั้งนี้การบันทึกความกว้างของคลอง
สาธารณะจะมีข้ันตอนที่เหมือนกัน และหากเส้นแสดงระยะร่นน้ัน ถูกลากออกมาจากผนังที่มีช่องเปิด 
เช่น ประตู, หน้าต่าง เป็นต้น ให้คลิกที่ช่องผนังมีช่องเปิด เมื่อก าหนดคุณสมบัติทั้งหมดแล้วให้ท าการ
บันทึกคุณสมบัติที่ค าสั่ง “บันทึกคุณสมบัติ” 

ทั้งนี้ผู้ตรวจแบบต้องท าการบันทึกคุณสมบัติของเส้นแสดงระยะร่นในทุกๆ เส้น ที่
โปรแกรมแสดงในแบบ  

 

ภาพที่ 78 แสดงการคลิกเลอืกผนังมีช่องเปิด 
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 3.1 ตรวจการนับจ านวนในแบบ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 79 แสดงหน้าต่างการนบัจ านวนทีจ่อดรถและสุขภัณฑ์ในแบบ 

 ผู้ตรวจแบบท าการนับจ านวนโดยแบ่งออกเป็น การนับจ านวนสุขภัณฑ์ และ
จ านวนที่จอดรถของอาคาร โดยข้ันตอนการนับจะเป็นการบันทึกจ านวนเฉพาะช้ันที่ตรวจเหมือนกับ
การตรวจระยะร่นอาคาร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 80 แสดง block สัญญลกัษณ์ต่างๆ 
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 1. วางบล็อกสัญญลักษณ์ของสุขภัณฑ์ และที่จอดรถตามต าแหน่งของสุขภัณฑ์ 
หรือที่จอดรถนั้นๆ ในแบบให้ครบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 CPBChamberM  =  จ านวนโถปัสสาวะชาย 
1.2 CPBWCM  =  จ านวนโถอุจาระชาย 
1.3 CPBSinkM  =  จ านวนอ่างล้างมือชาย 
1.4 CPBWCW  =  จ านวนโถอุจจาระหญิง 
1.5 CPBSinkW  =  จ านวนอ่างล้างมือหญงิ 
1.6 CPBParking   =  จ านวนที่จอดรถ 

 2. คลิกที่ปุ่ม “ค านวณ” ของแต่ละรายการ เพื่อให้โปรแกรมนับจ านวนและ
รายงานผลการนับจ านวนบล็อกทั้งหมดในอาคารช้ันที่ตรวจแบบ 

3.2 การวัดระยะห่างระหว่างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน 

 

ภาพที่ 81 แสดงคลิกเลือกตรวจวัดระยะห่างระหว่างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน 

การวัดระยะห่างระหว่างอาคารมีข้ันตอนเหมือนกับการวัดความกว้างถนน
สาธารณะ โดยคลิกที่ช่อง “มีอาคารเจ้าของเดียวกันในที่ดิน” และคลิกที่ปุ่ม “วัดระยะห่างถึงอาคาร
นั้น” โปรแกรมจะให้ก าหนดจุดริมขอบของอาคารที่ ต้องการวัดระยะความกว้าง โดยจะแสดง
ค าแนะน าในช่อง Command  

3.3 เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนในข้างต้นครบถ้วนแล้ว ให้ท าการบันทึกการวัด
ทั้งหมด โดยคลิกปุ่ม “บันทึกค่าของช้ัน” แล้วจึงด าเนินการวัดระยะและนับจ านวนนับทั้งหมดใหม่ใน
ช้ันต่อๆ ไปจนครบทุกๆ ช้ัน แล้วจึงด าเนินการให้โปรแกรมตรวจแบบ โดยหากต้องการตรวจทั้งอาคาร 
ให้คลิกช่องตรวจทั้งหมด แต่หากต้องการตรวจเฉพาะช้ันน้ันๆ ให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก แล้วจึง
คลิกค าสั่ง “ตรวจ”  
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ภาพที่ 82 แสดงปุม่บันทึกค่าและปุ่มตรวจ 

ผลการตรวจ 
โปรแกรมจะรายงานเฉพาะในหัวข้อที่ผิดกฎหมาย โดยจะแสดงระยะหรือ

จ านวนที่ขาดในตอนท้ายของหัวข้อนั้นๆ 
 

 

ภาพที่ 83 แสดงผลรายงานการตรวจ 

1.  ผลตรวจระยะร่นอาคาร 
 ส่วนแสดงผลการตรวจข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับระยะร่นในด้าน และช้ันต่างๆ 

ของอาคาร โดยรายงานเรียงล าดับตามด้านอาคารที่ตรวจ 
2.  ผลตรวจจ านวนนับและพื้นที่ 
 ส่วนแสดงผลการตรวจข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับจ านวนนับต่างๆ และขนาด

พื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่ว่างตาม FAR และ OSR ของอาคาร โดยรายงานเรียงล าดับตามด้านอาคารที่ตรวจ 

1 

2 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาถึงการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินของส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม ตามเทศบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาจากผู้ตรวจแบบ 
ท าให้ทราบถึงความต้องการตรวจวัดข้อมูลเบื้องต้นของแบบ เช่น ระยะห่างระหว่างแนวเขตที่ดินกับ
แนวอาคาร, ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้นั้น ไปตรวจสอบตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง   

ในส่วนของการแสดงผลการตรวจแบบนั้น ข้อมูลที่ผู้ตรวจแบบมีความต้องการทราบ
มากที่สุดคือ ต้องการทราบว่าอาคารนี้มีการออกแบบไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัติ หรือข้อกฎหมาย
ควบคุมอาคารหรือไม่ และไม่ถูกต้องในหมวดหมู่อะไรบ้าง อีกทั้งสามารถบอกได้ว่าถ้าแบบที่ถูกต้อง
จะต้องแก้ไขตรงส่วนไหน และแก้ไขอย่างไร 

จากผลการวิจัยน้ี  โปรแกรมตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ได้พัฒนาข้ึน จะเป็น
ต้นแบบในการพัฒนากระบวนการตรวจแบบ ท าให้การตรวจแบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความ
รวดเร็วในการตรวจแบบเพิ่มข้ึน  อีกทั้งยังช่วยในการลดปริมาณแบบพิมพ์เขียวที่ตรวจไม่ผ่านให้ลดลง 

 
2. อุปสรรคและข้อจ ากัดในการวิจัย 

2.1  ความซับซ้อนของข้อกฎหมาย โดยเฉพาะการน าค่าที่วัดได้ในแบบมาใช้ในเงื่อนไขที่
แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นหัวข้อเดียวกัน เช่น การระยะร่นอาคารจากถนนสาธารณะ เมื่อถนนกว้างน้อย
กว่า 10 เมตร ให้อาคารมีระยะร่นนับจากกึ่งกลางถนนถึงขอบอาคาร แต่เมื่อถนนนั้นมีความกว้าง
ตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป กลับให้อาคารมีระยะร่นนับจากขอบถนน 

 จากอุปสรรคดังกล่าว ท าให้โปรแกรมมีโครงสร้างในส่วนของการตรวจแบบที่
ซับซ้อน และเกิดข้อจ ากัดในการวัด 

2.2 ผู้เขียนแบบไม่ได้ใช้มาตรฐานการเขียนแบบ (Master Format) ท าให้ไม่สามารถ
อ้างอิงรูปแบบของ Drawing ในแบบนั้น ๆ ได้ เช่น มาตรฐานการตั้ง Layer เป็นต้น ท าให้ระบบต้อง
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ท าการวัดด้วยการสร้าง Polyline หรือ Create Block ข้ึนใหม่ เพื่อให้โปรแกรมสามารถท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1  เพิ่มหัวข้อกฎหมายที่ตรวจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
3.2  สามารถเช่ือมโยงข้อมูลในส่วนของ FAR & OSR จากเว็บไซด์ของกรมผังเมืองได้ 

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
3.2  พัฒนา User Interface ให้เรียบง่าย และกระชับเหมาะสมกับการตรวจแบบมาก

ยิ่งขึ้น อาจใช้สัญลักษณ์ (Icon) มาประกอบหรือทดแทนปุ่มค าสั่ง เช่น ปุ่มค าสั่งการนับจ านวนจอด
รถยนต์ เปลี่ยนเป็นรูปสัญลักษณ์แทนเป็นต้น 

 
 

 

ภาพที่ 84 ตัวอย่างสัญลักษณ์ทีจ่อดรถ 
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ภาคผนวก ก 
กฎหมายท่ีใช้ตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม 
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กฎหมายท่ีใช้ตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม 
กฏกระทรวง 
ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
----------------------- 
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (7) และ (8) แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 
มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวัน

และกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือช่ัวคราว 
“ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึน

ไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไป

มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้า

และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามช้ัน 
“บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนัง

แบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง
ของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน 

“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือ
บริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังการผลิตเทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้าและให้
หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใช้
เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้ 

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้
โดยทั่วไป เพื่อกิจการทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือ
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การพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬา
กลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ 
สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น 

“อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคารดังต่อไปนี้ 

(ก)  โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสน
สถาน 

(ข)  อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ ส า หรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส 
(ค)  อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคา

ช่วงหนึ่งเกิน 10 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้ 
(ง)  อาคารที่ เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษ หรือรังสี ตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น 
“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่

อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 
“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดใน

หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 เมตรข้ึนไป และมีพื้นที่
รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส า หรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

“ส านักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นส านักงาน
หรือที่ท าการ 

“คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ส าหรับ
เก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 

“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

“โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่
ส าหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้
สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

“โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
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“ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ขาย
อาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่ส าหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 

“วัสดุถาวร” หมายความว่า วัสดุซึ่งตามปกติไม่แปลงสภาพได้ง่ายโดยน ้า ไฟ หรือดินฟ้า
อากาศ 

“วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเช้ือเพลิง 
“พื้น” หมายความว่า พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขต

ของคานหรือตง ที่รับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือ
ระเบียงด้วย 

“ฝา” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านต้ังซึ่งกั้นแบ่งพื้นภายในอาคารให้เป็นห้อง ๆ 
“ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกั้นด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของ

อาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกจากกัน 
“ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร 

และไม่มีช่องที่ให้ไฟหรือควันผ่านได้ หรือจะเป็นผนังทึบที่ท าด้วยวัสดุทนไฟอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติใน
การป้องกันไฟได้ดีไม่น้อยกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐธรรมดา หนา 18 เซนติเมตร ถ้าเป็นผนังคอนกรีตเสริม
เหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร 

“อิฐธรรมดา” หมายความว่า ดินที่ท าข้ึนเป็นแท่งและได้เผาให้สุก 
“หลังคา” หมายความว่า สิ่งปกคลุมส่วนบนของอาคารส าหรับป้องกันแดดและฝน 

รวมทั้งโครงสร้างหรือสิ่งใด ซึ่งประกอบข้ึนเพื่อยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี้ให้มั่นคง แข็งแรง 
“ดาดฟ้า” หมายความว่า พื้นส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปกคลุม และบุคคล

สามารถข้ึนไปใช้สอยได้ 
“ช่วงบันได” หมายความว่า ระยะตั้งบันได ซึ่งมีขั้นต่อเนื่องกันโดยตลอด 
“ลูกตั้ง” หมายความว่า ระยะตั้งของขั้นบันได 
“ลูกนอน” หมายความว่า ระยะราบของขั้นบันได 
“ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดย

ปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง 
“ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่

ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน ้า สระว่ายน ้า บ่อพักน ้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอด
รถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับ
พื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น 

“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็น
ทางสัญจรได้ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 
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หมวด 1 
ลักษณะของอาคาร 
ข้อ 2 ห้องแถวหรือตึกแถวแต่ละคูหา ต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนว

ศูนย์กลางของเสาด้านหนึ่งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 4 เมตร มีความลึกของ
อาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าช้ันล่างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และไม่เกิน 24 เมตร มี
พื้นที่ช้ันล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร และต้องมีประตูให้คนเข้าออกได้ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง 

ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน 16 เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมข้ึน
บริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง 12 เมตรถึง 16 เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ของพื้นที่ช้ัน
ล่างของอาคารนั้น 

ห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างอยู่ริมถนนสาธารณะต้องให้ระดับพื้นช้ันล่างของห้องแถว
หรือตึกแถวมีความสูง 10 เซนติเมตรจากระดับทางเท้าหน้าอาคาร หรือมีความสูง 25 เซนติเมตรจาก
ระดับกึ่งกลางถนนสาธารณะหน้าอาคาร แล้วแต่กรณี 

ข้อ 3 บ้านแถวแต่ละคูหาต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนย์กลางของเสา
ด้านหนึ่งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัด
ระยะตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าช้ันล่างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และไม่เกิน 24 เมตร และมีพื้นที่ช้ันล่าง
แต่ละคูหาไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร 

ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน 16 เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมข้ึน
บริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง 12 เมตรถึง 16 เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20 ใน 100 ของพื้นที่ช้ัน
ล่างของอาคารนั้น 

ข้อ 4 ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบคูหา และมีความ
ยาวของอาคารแถวหนึ่ง ๆ รวมกันไม่เกิน 40 เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุด
ศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกัน และใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม 

ข้อ 5 รั้วหรือก าแพงกั้นเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรข้ึนไป
และมีมุมหักน้อยกว่า 135 องศา ต้องปาดมุมรั้วหรือก าแพงกั้นเขตน้ัน โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมีระยะไม่
น้อยกว่า 4 เมตรและท ามุมกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่า ๆ กัน 

ข้อ 6 สะพานส่วนบุคคลส าหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 
และมีส่วนลาดชันไม่เกิน 10 ใน 100 

สะพานที่ใช้เป็นทางสาธารณะส าหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
มีส่วนลาดชันไม่เกิน 8 ใน 100 มีทางเท้าสองข้างกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เว้นแต่สะพานที่
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สร้างส าหรับรถยนต์โดยเฉพาะจะไม่มีทางเท้าก็ได้ และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัว
สะพานสองข้างด้วย 

ข้อ 7 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายที่อาคารต้องไม่บังช่องระบายอากาศ
หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ 

ข้อ 8 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร 
ต้องไม่ล ้าออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติด
หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร จากส่วนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น 

ข้อ 9 ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาด และให้สูงได้ไม่เกิน 60 
เซนติเมตรหรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2 ตารางเมตร 

ข้อ 10 ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั้งได้โดยมีความสูง
ของป้ายไม่เกิน 60 เซนติเมตร วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 2 ตาราง
เมตร 

ข้อ 11 ป้ายที่ติดตั้งใต้กันสาดให้ติดตั้งแนบผนังอาคาร และต้องสูงจากพื้นทางเท้านั้นไม่
น้อยกว่า 2.50 เมตร 

ข้อ 12 ป้ายโฆษณาส าหรับโรงมหรสพให้ติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แต่จะยื่น
ห่างจากผนังได้ไม่เกิน 50 เซนติเมตร หรือหากติดต้ังป้ายบนกันสาดจะต้องไม่ยื่นล ้าแนวปลายกันสาด
นั้นและความสูงของป้ายทั้งสองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร 

ข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้ง
ป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร 

หมวด 2 
ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 
ส่วนที่ 1 
วัสดุของอาคาร 
ข้อ 14 สิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดินโดยตรงให้ท าด้วยวัสดุทนไฟ

ทั้งหมด 
ข้อ 15 เสา คาน พื้น บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแต่สามช้ันข้ึนไป โรงมหรสพ 

หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า อาคารขนาดใหญ่ สถานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน หรืออุโมงค์ ต้องท า ด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ
ด้วย 
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ข้อ 16 ผนังของตึกแถวหรือบ้านแถว ต้องท าด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟด้วย แต่ถ้า
ก่อด้วยอิฐธรรมดาหรือคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ผนังนี้ต้องหนาไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร 

ข้อ 17 ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวที่สร้างติดต่อกัน ให้มีผนังกันไฟทุกระยะไม่เกิน
ห้าคูหา ผนังกันไฟต้องสร้างต่อเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับดาดฟ้าที่สร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทน
ไฟ กรณีที่เป็นหลังคาสร้างด้วยวัสดุไม่ทนไฟให้มีผนังกันไฟสูงเหนือหลังคาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 
ตามความลาดของหลังคา 

ข้อ 18 ครัวในอาคารต้องมีพื้นและผนังที่ท าด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ส่วนฝาและ
เพดานน้ันหากไม่ได้ท า ด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ก็ให้บุด้วยวัสดุทนไฟ 

ส่วนที่ 2 
พื้นที่ภายในอาคาร 
ข้อ 19 อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อย

กว่า 20 ตารางเมตร 
ข้อ 20 ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตรและมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร 
ข้อ 21 ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
ประเภทอาคาร 
ความกว้าง 
1.  อาคารอยู่อาศัย 
2.  อาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ส านักงาน อาคารสาธารณะ 

อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารพิเศษ 
 1.00 เมตร 
 1.50 เมตร 
ข้อ 22 ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่า

ตามที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
ประเภทการใช้อาคาร 
ระยะดิ่ง 
1.  ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย บ้านแถว ห้องพัก โรงแรม ห้องเรียนนักอนุบาล ครัวส าหรับ

อาคารอยู่อาศัย ห้องพักคนไข้พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร 
2.  ห้องที่ใช้เป็นส านักงาน ห้องเรียน ห้องอาคาร ห้องโถงภัตตาคาร โรงงาน 
3.  ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้า โรงครัว ตลาด และอื่นๆ ที่

คล้ายกัน 
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4. ห้องแถว ตึกแถว 
 4.1.     ช้ันล่าง 
 4.2.     ตั้งแต่ช้ันสองข้ึนไป 
5.  ระเบียง 
 2.60 เมตร 

3.00 เมตร 
3.50 เมตร 
3.50 เมตร 
3.00 เมตร 
2.20 เมตร 

ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งให้วัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของช้ันใต้หลังคา ให้วัดจากพื้นถึง
ยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในโครงสร้างของหลังคา 
ให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของห้องหรือส่วนของอาคารดังกล่าวที่ไม่ใช่โครงสร้างของหลังคา 

ห้องในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงพื้นอีกช้ันหนึ่งตั้งแต่ 5 เมตรข้ึนไป จะท าพื้นช้ัน
ลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยพื้นช้ันลอยดังกล่าวนั้นต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเนื้อที่ห้อง ระยะดิ่ง
ระหว่างพื้นช้ันลอยถึงพื้นอีกช้ันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงพื้นช้ัน
ลอยต้องไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ด้วย 

ห้องน ้า ห้องส้วม ต้องมีระยะดิ่งระหว่างพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
ส่วนที่ 3 
บันไดของอาคาร 

 
ข้อ 23 บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสุทธิไม่

น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วน
ที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันไดมี
ความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได 

บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และชาน
พักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิ่งจากข้ันบันไดหรือชานพัก
บันไดถึงส่วนต ่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือข้ึนไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร 

ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ส านักงาน 
อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ ส าหรับที่ใช้กับช้ันที่มีพื้นที่อาคารช้ันเหนือ
ข้ึนไป รวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่ส า หรับบันได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



103 
 

ของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับช้ันที่มีพื้นที่อาคารช้ันเหนือข้ึนไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความ
กว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่าง
น้อยสองบันไดและแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 

บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของคนจ านวนมาก เช่น บันไดห้องประชุมหรือห้อง
บรรยายที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตรข้ึนไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถาน
บริการที่มีพื้นที่รวมกันต้ังแต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป หรือบันไดของแต่ละช้ันของอาคารนั้นที่มีพื้นที่
รวมกันต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร อย่างน้อยสองบันได 
ถ้ามีบันไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

บันไดที่สูงเกิน 4 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 4 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และระยะ
ดิ่งจากข้ันบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต ่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือข้ึนไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.10 
เมตร 

ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้าง
สุทธิของบันได เว้นแต่บันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน 2 เมตร ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดจะมีความ
ยาวไม่เกิน 2 เมตรก็ได ้

บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องมีลูกตั้งสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหัก
ส่วนที่ข้ันบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และต้องมีราวบันไดกัน
ตก บันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน 6 เมตร และช่วงบันไดสูงเกิน 1 เมตร ต้องมีราวบันไดทั้งสองข้าง 
บริเวณจมูกบันไดต้องมีวัสดุกันลื่น 

ข้อ 25 บันไดตามข้อ 24 จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้น 
ช้ันน้ัน 

ข้อ 26 บันไดตามข้อ 23 และข้อ 24 ที่เป็นแนวโค้งเกิน 90 องศา จะไม่มีชานพักบันได
ก็ได้แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกนอนไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ส าหรับบันไดตามข้อ 23 และไม่
น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ส า หรับบันไดตามข้อ 24 

ส่วนที่ 4 
บันไดหนีไฟ 
ข้อ 27 อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ช้ันข้ึนไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามช้ันและ

มีดาดฟ้าเหนือช้ันที่สามที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมี
บันไดหนีไฟที่ท าด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มี
สิ่งกีดขวาง 
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ข้อ 28 บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา เว้นแต่ตึกแถวและบ้านแถวที่
สูงไม่เกินสี่ช้ัน ให้มีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกช้ัน 

ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตรและ
ต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ 

บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถึงพื้นช้ันล่างของอาคารต้องมีบันไดโลหะที่
สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงพื้นช้ันล่างได้ 

ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีผนัง
ทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่อง
ประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละช้ันต้องมีช่องระบายอากาศที่
เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้ง
กลางวันและกลางคืน 

ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องท าเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์
ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือ
ทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่ธรณีหรือขอบกั้น 

ข้อ 32 พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่ง
กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

หมวด 3 
ที่ว่างภายนอกอาคาร 
ข้อ 33 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
(1)  อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน

ของพื้นที่ช้ันใดช้ันหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 
(2)  ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้

ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ช้ันใดช้ันหนึ่งที่มากที่สุดของ
อาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1) 

ข้อ 34 ห้องแถวหรือตึกแถวซึ่งด้านหน้าไม่ติดริมถนนสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้า
อาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล ้าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว 

ห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อใช้ติดต่อ
ถึงกันโดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล ้าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหนีไฟภายนอก
อาคารที่ยื่นล ้าไม่เกิน 1.40 เมตร 
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ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกัน
ถึง 40 เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างไม่น้อยก ว่า 4 เมตร 
เป็นช่วงตลอดความลึกของห้องแถวหรือตึกแถวเพื่อเช่ือมกับที่ว่างหลังอาคาร 

ห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา หรือมี ความยาวรวมกันไม่ถึง 40 
เมตรแต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างน้อยกว่า 4 เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็น
ที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว แต่ให้ถือว่าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นสร้างต่อเนื่อง
เป็นแถวเดียวกัน 

ที่ว่างตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะก่อสร้างอาคาร รั้ว ก า แพง หรือ
สิ่งก่อสร้างอื่นใด หรือจัดให้เป็นบ่อน ้า สระว่ายน ้า ที่พักมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไม่ได้ 

ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีด้านข้างใกล้เขตที่ดินของผู้อื่น ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของ
ห้องแถวหรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผู้อื่นนั้นกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่ห้องแถวหรือตึกแถวที่
ก่อสร้างข้ึนทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน 15 
เมตร 

ข้อ 35 ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีที่ว่างหลังอาคารตามข้อ 34 วรรคสองและได้ร่นแนว
อาคารตามข้อ 41 แล้ว ไม่ต้องมีที่ว่างตามข้อ 33 (1) และ (2) อีก 

ข้อ 36 บ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคาร
กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนัง
อาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร
ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของ
บ้านแถว 

บ้านแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 เมตร แต่มีที่
ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวนั้นกว้างน้อยกว่า 4 เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้าง
ของบ้านแถว แต่ให้ถือว่าบ้านแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน 

ข้อ 37 บ้านแฝดต้องมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนว
ผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตรและ 2 เมตรตามล าดับ และมีที่ว่างด้านข้างกว้างไม่น้อยกว่า 2 
เมตร 

ข้อ 38 คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร สองด้านส่วน
ด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
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คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนว
เขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร สองด้าน ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างจากแนว
เขตที่ดินไม่น้อยกว่า 5 เมตร 

ข้อ 39 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันตั้งแต่ 200 ตาราง
เมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 3 
เมตร จ านวนสองด้านโดยผนังอาคารทั้งสองด้านนี้ให้ท า เป็นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีต ยกเว้น
ประตูหนีไฟ ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต่ 500 ตารางเมตร แต่
ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตรทุก
ด้าน 

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร 
ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตรทุกด้าน 

หมวด 4 
แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร 
ข้อ 40 การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล ้าเข้าไปในที่

สาธารณะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอ า นาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น 
ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร 

ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร 
อาคารที่สูงเกินสองช้ันหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ 

โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส า หรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ 

(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร 

(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ 

(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรข้ึนไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขต
ถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร 

ข้อ 42 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน ้าสาธารณะ เช่น แม่น ้า คู คลอง ล า
ราง หรือล ากระโดง ถ้าแหล่งน ้าสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้
ห่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน ้าสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 
10 เมตรข้ึนไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
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ส าหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน ้าสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง 
ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เข่ือน รั้ว ท่อระบายน ้า ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ หรือที่ว่างที่ใช้
เป็นที่จอดรถไม่ต้องร่นแนวอาคาร 

ข้อ 43 ให้อาคารที่สร้างตามข้อ 41 และข้อ 42 ต้องมีส่วนต ่าสุดของกันสาดหรือส่วนยื่น
สถาปัตยกรรมสูงจากระดับทางเท้าไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร ทั้งนี้ ไม่นับส่วนตบแต่งที่ยื่นจากผนังไม่เกิน 
50 เซนติเมตร และต้องมีท่อรับน ้าจากกันสาดหรือหลังคาต่อแนบหรือฝังในผนังหรือเสาอาคารลงสูท่อ่
สาธารณะหรือบ่อพัก 

ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบวัด
จากจุดน้ันไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด 

ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างข้ึนไปถึงส่วน
ของอาคารที่สูงที่สุด ส า หรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

ข้อ 45 อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันขนาบอยู่ เมื่อ
ระยะระหว่างถนนสาธารณะสองสายนั้นไม่เกิน 60 เมตร และส่วนกว้างของอาคารตามแนวถนน
สาธารณะที่กว้างกว่าไม่เกิน 60 เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่
ใกล้ที่สุดจากจุดน้ันไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า 

ข้อ 46 อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยู่ที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันความสูง
ของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุด จากจุดน้ันไปตั้งฉากกับแนวเขตถนน
สาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบ
กว่าต้องไม่เกิน 60 เมตร 

ส าหรับอาคารซึ่งเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะ
ที่แคบกว่าต้องไม่เกิน 15 เมตร 

ข้อ 47 รั้วหรือก า แพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
รั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 3 เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ 

ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียง

ของอาคารต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่อง
แสงหรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้ 

 (ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
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 (ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

 (ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคาร
ต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 
6 เมตร 

 (2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มี
หน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้ 

 (ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

 (ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

 (ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่าง
จากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร 

 (ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่าง
จากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 

(3)  ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบต้อง
อยู่ห่างจากผนังของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 15เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อย
กว่า 1 เมตร 

ส าหรับอาคารที่มีลักษณะตาม (2) และ (3) ผนังของดาดฟ้าของอาคารด้านที่อยู่ใกล้กับ
อาคารอื่นให้ท าการก่อสร้างเป็นผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 

(“ข้อ 48” แก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550)ฯ) 
ข้อ 49 การก่อสร้างอาคารในบริเวณด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว 
(1) ถ้าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นมีจ านวนรวมกันได้ต้ังแต่สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกัน

ได้ต้ังแต่ 40 เมตรข้ึนไป และอาคารที่จะสร้างข้ึนเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ห้องแถวหรือตึกแถวที่จะ
สร้างขึ้นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวเดิมไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าเป็นอาคาร
อื่นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวเดิมไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

(2) ถ้าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นมีจ านวนไม่ถึงสิบคูหาและมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 
เมตร อาคารที่สร้างขึ้นจะต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
เว้นแต่การสร้างห้องแถวหรือตึกแถวต่อจากห้องแถวหรือตึกแถวเดิมตามข้อ 4 
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ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียง
ของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้ 

(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 
เมตร 

(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขต
ที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่ก า หนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่าง
จากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้าง
ได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) 
หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านน้ันให้ท า ผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อย
กว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียงด้านนั้นด้วย 

  
  

                                                       ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2543 
                                                                                                                  

พินิจ จารสุมบัต ิ                                                                                                          
(นายพินิจ จารุสมบัติ) 

                                    รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฎิบัติราชการแทน                                                                                              
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2544 

  
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุม

อาคาร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48  มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2544” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 
(2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารจอดรถยนต์ พ.ศ. 2521 
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้

บัญญัติไว้แล้วในข้อบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัติน้ีให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน 
ข้อ 4 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และมีอ านาจออก 

ข้อบังคับระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 
หมวด 1 
วิเคราะห์ศัพท์ 
ข้อ 5 ในข้อบัญญัติน้ี 
(1) “กรวด” หมายความว่า ก้อนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร 
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(2) “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารข้ึนใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทน
ของเดิมหรือไม่ 

(3) “การระบายน้ าทิ้ง” หมายความว่า การปล่อยน้ าทิ้งลงสู่หรือไหลไปสู่แหล่งรองรบัน้ า
ทิ้งหรือแหล่งระบายน้ า 

(4) “เขตทาง” หมายความว่า ความกว้างรวมของทางระหว่างแนวที่ดินทั้งสองด้าน ซึ่ง
รวมความกว้างของผิวจราจร ทางเท้า ที่ว่างส าหรับปลูกต้นไม้ คูน้ า และอื่นๆ เข้าด้วย 

(5) “คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่
ส าหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบกิจการเก็บขนถ่ายสินค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงอาคารเก็บของ 

(6) “ความกว้างของบันได” หมายความว่า ระยะที่วัดตามความยาวของลูกนอนบันได 
(7) “ความสูงของอาคาร” หมายความว่า ส่วนสูงของอาคารวัดตามแนวดิ่งจากระดับ

ถนนข้ึนไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด 
(8) “คอนกรีต” หมายความว่า วัสดุที่ประกอบข้ึนด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ มวลผสม

ละเอียด เช่น ทราย เป็นต้น มวลผสมหยาบ เช่น หิน หรือกรวด เป็นต้น และน้ า ทั้งนี้ให้หมายความ
รวมถึง คอนกรีตก าลังปกติ คอนกรีตก าลังสูง และคอนกรีตก าลังสูงพิเศษ 

(9) “คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ท าหน้าที่
รับแรงได้มากข้ึน 

(10) “คอนกรีตอัดแรง” หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอัดแรงฝังภายในที่ท าให้
เกิดหน่วยแรงที่มีปริมาณพอจะลบล้างหน่วยแรงอันเกิดจากน้ าหนักบรรทุก 

(11) “โครงสร้างหลัก” หมายความว่า ส่วนประกอบของอาคารที่เป็นเสา คาน ตง พื้น 
หรือโครงเหล็กที่มีช่วงพาดตั้งแต่ 15 เมตรข้ึนไป ซึ่งโดยสภาพถือได้ว่ามีความส าคัญต่อความมั่นคงของ
อาคารนั้น 

(12) “จุดสุดเชิงลาด” หมายความว่า จุดเริ่มต้นหรือจุดสุดท้ายที่มีความเอียงลาดน้อย
กว่า 2 ใน 100 

(13) “ช่วงบันได” หมายความว่า ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นต่อเนื่องกันโดยตลอด 
(14) “ช้ันใต้ดิน” หมายความว่า พื้นของอาคารช้ันที่อยู่ต่ ากว่าระดับดินมากกว่า 1.20 

เมตร 
(15) “เชิงลาดสะพาน” หมายความว่า สะพานหรือทางสาธารณะเปลี่ยนระดับหรือ

ทางเดินรถเฉพาะที่เช่ือมกับสะพานหรือทางเปลี่ยนระดับที่มีส่วนลาดชันตอนหนึ่งตอนใดตั้งแต่ 2 ใน 
100 ข้ึนไป 

(16) “ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม 
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(17) “ฐานราก” หมายความว่า ส่วนของอาคารที่ใช้ถ่ายน้ าหนักอาคารลงสู่ดิน 
(18) “ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะ

ขอบเขต แบบรูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ่ง
ได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(19) “ดาดฟ้า” หมายความว่า พื้นที่ส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปกคลุม และ
บุคคลข้ึนไปใช้สอย 

(20) “ดิน” หมายความว่า วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเป็นเปลือกโลก เช่น หิน กรวด 
ทราย ดินเหนียว เป็นต้น 

(21) “ตลาด” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นตลาดตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(22) “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวตั้งแต่สองคูหาข้ึนไปมี
ผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

(23) “ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ทางสาธารณะที่ยวดยานผ่านได้ 
(24) “ทราย” หมายความว่า ก้อนหินเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดโตไม่เกิน 3 มิลลิเมตร 
(25) “ทาง” หมายความว่า ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกไม่ว่าในระดับ

พื้นดิน ใต้ดิน หรือเหนือพื้นดิน แต่ไม่รวมถึงทางรถไฟ 
(26) “ทางเข้าออกของรถ” หมายความว่า ทางที่ใช้ส าหรับเข้าออกหรือออกหรือเข้า

จากที่จอดรถถึงปากทางเข้าออกของรถ หรือปากทางออกของรถหรือปากทางเข้าของรถ 
(27) “ทางน้ าสาธารณะ” หมายความว่า ทางน้ าที่ประชาชนมีสิทธิใช้เป็นทางคมนาคม

ได ้
(28) “ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า บริเวณที่ทางที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือต่าง

ระดับกันตั้งแต่สองสายที่มีเขตทางกว้างตั้งแต่ 6 เมตรข้ึนไป และยาวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 200 เมตรมา
บรรจบหรือตัดกันที่บริเวณระดับเดียวกัน 

(29) “ทางระบายน้ าสาธารณะ” หมายความว่า ช่องน้ าไหลตามทางสาธารณะและถนน
สาธารณะ ซึ่งก าหนดไว้ให้ระบายออกจากอาคารได้ 

(30) “ทางส่วนบุคคล” หมายความว่า ที่ดินของเอกชนซึ่งประชาชนใช้เป็นทางคมนาคม
ได้ และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นทางคมนาคมที่มีความยาวไม่เกิน 500 เมตร 
 (2) เป็นทางคมนาคมที่เจ้าของกรรมสิทธ์ิหวงห้ามกรรมสิทธ์ิไว้ไม่ว่าจะโดยการปิด

ป้ายประกาศ หรือการเรียกหรือรับค่าตอบแทนส าหรับการใช้เป็นทางคมนาคม หรือการท าสัญญากับ
ผู้ใช้ แต่ไม่รวมถึงการท าสัญญายินยอมให้กรุงเทพมหานครเข้าปรับปรุงใช้สอย 
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(31) “ทางสาธารณะ” หมายความว่า ที่ดินที่ประชาชนมีสิทธิใช้เป็นทางคมนาคมได้ ที่
ไม่ใช่ทางส่วนบุคคล 

(32) “ที่กลับรถ” หมายความว่า พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่กลับรถเพื่อสะดวก
ในการจอดหรือเข้าออกของรถ 

(33) “ที่จอดรถ” หมายความว่า พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนมาเพื่อใช้เป็นที่จอดรถส าหรับ
อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ
เพื่อให้เช่าจอดหรือเก็บฝากรถ 

(34) “ที่พักมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อ
รอการย้ายไปที่พักรวมมูลฝอย 

(35) “ที่พักรวมมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บกักมูลฝอย
เพื่อรอการขนย้ายไปก าจัด 

(36) “ที่ว่าง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่
ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ า สระว่ายน้ า บ่อพักน้ าเสีย ที่พักรวมมูลฝอยหรือที่จอดรถ ที่อยู่
ภายนอกอาคารก็ได้ และให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่
เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น 

(37) “ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็น
ทางสัญจรได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 

(38) “แท่นกลับรถ” หมายความว่า อุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลที่ใช้ส าหรับติดตั้งภายใน
อาคารหรือภายนอกอาคารเพื่อช่วยในการหมุนหรือกลับรถ 

(39) “นายช่าง” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพ - 
มหานครแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง 

(40) “นายตรวจ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพ - 
มหานครแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ 

(41) “น้ าทิ้ง” หมายความว่า น้ าจากอาคารที่ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียแล้วจนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด หรือมีคุณภาพที่เหมาะสมจะระบายลงแหล่งรองรับน้ าทิ้งได้ 

(42) “น้ าเสีย” หมายความว่า ของเหลวที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิดทั้งที่มีกากหรือไม่มี
กาก 

(43) “น้ าหนักบรรทุกคงที่” หมายความว่า น้ าหนักของส่วนต่างๆ ของอาคาร ทั้งนี้ให้
รวมถึงน้ าหนักของวัตถุต่างๆ ที่มิใช่โครงสร้างของอาคารแต่ก่อสร้างหรือติดตั้งอยู่บนส่วนต่างๆ ของ
อาคารตลอดไป 

(44) “แนวถนน” หมายความว่า เขตถนนและทางเดินที่ก าหนดไว้ให้เป็นทางสาธารณะ 
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(45) “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า ส่วนที่เปิดได้ของทางระบายน้ าที่ก าหนดไว้เพื่อดัก
ไขมัน 

(46) “บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่าง
ด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา 

(47) “บ้านแฝด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มี
ผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับอาคารด้านหน้าด้านหลัง และ
ด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน 

(48) “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคัญขนาดเครื่องหมายวัสดุ 
และการใช้สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการด าเนินการได้ 

(49) “ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องยกที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น เสา และรอก 
เป็นต้น ไม่ว่าจะมีคานยื่นหรือไม่มี ส าหรับยกของหนัก 

(50) “ปากทางเข้าออกของรถ” หมายความว่า ส่วนของทางส าหรับรถเข้าออกที่เช่ือม
กับเขตทางสาธารณะ 

(51) “ปากทางออกของรถ” หมายความว่า ส่วนของทางส าหรับรถออกที่เช่ือมกับเขต
ทางสาธารณะ 

(52) “ปากทางเข้าของรถ” หมายความว่า ส่วนของทางส าหรับรถเข้าที่เช่ือมกับเขตทาง
สาธารณะ 

(53) “แปลน” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนราบของอาคาร 
(54) “ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกั้นด้านนอกหรือระหว่างหน่วย

ของอาคารให้เป็นหลังหรือหน่วยแยกจากกัน 
(55) “ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังทึบที่ท าด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณสมบัติในการ

ป้องกันไฟได้ดีไม่น้อยกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐธรรมดา ฉาบปูน 2 ด้าน หนาไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ถ้า
เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร และไม่มีช่องที่ให้ไฟหรือควันผ่านได้ 

(56) “ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแล
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

(57) “ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระท าการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับ
กระท าการดังกล่าวไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง 

(58) “ผู้ออกแบบ” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการค านวณ เขียนแบบ และก าหนด
รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
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(59) “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะที่ตั้ง และขอบเขตที่ดินและ
อาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและ
ขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย 

(60) “ฝา” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกั้นแบ่งพื้นที่ภายในอาคารให้เป็น
ห้องๆ 

(61) “พื้น” หมายความว่า พื้นของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายใน
ขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้นหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียง
หรือระเบียงด้วย 

(62) “พื้นที่อาคาร” หมายความว่า พื้นที่ของพื้นของอาคารทุกช้ันที่บุคคลเข้าอยู่หรือ
เข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตด้านนอกของคาน หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตด้านนอกของ
ผนังของอาคาร และหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงด้วย 

(63) “ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ขาย
อาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่ไว้บริการภายในหรือภายนอกอาคาร 

(64) “มาตรา” หมายความว่า มาตราตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 

(65) “มูลฝอย” หมายความว่า มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(66) “ระบบท่อยืน” หมายความว่า ท่อส่งน้ าและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการดับเพลิง 
(67) “ระบบบ าบัดน้ าเสีย” หมายความว่า กระบวนการท าหรือปรับปรุงน้ าเสียให้มี

คุณภาพเป็นน้ าทิ้งรวมทั้งการท าให้น้ าทิ้งพ้นไปจากอาคาร 
(68) “ระบบประปา” หมายความว่า ระบบการจ่ายน้ าเพื่อใช้และดื่ม 
(69) “รายการค านวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการค านวณก าลังของวัสดุการ

รับน้ าหนัก และก าลังต้านทานของส่วนต่างๆ ของอาคาร 
(70) “รายการค านวณประกอบ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการค านวณทางด้าน

วิศวกรรมทุกสาขา 
(71) “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

คุณภาพ และ ชนิดของวัสดุตลอดจนวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนย้าย ใช้หรือ เปลี่ยนการใช้อาคาร เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน 

(72) “รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา 
คาน ตง หรือ ส่วนอื่นของโครงสร้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(73) “รูปด้าน” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนต้ังภายนอกของอาคาร 
(74) “รูปตัด” หมายความว่า แบบแสดงลักษณะส่วนต้ังภายในของอาคาร 
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(75) “แรงกระแทก” หมายความว่า แรงกระท าอันเนื่องมาจากวัตถุเคลื่อนมากระทบ 
(76) “แรงลม” หมายความว่า แรงลมที่กระท าต่อโครงสร้าง 
(77) “โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(78) “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับ

ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้
สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระโดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(79) “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

(80) “ลิฟต”์ หมายความว่า อุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลที่ใช้ส าหรับบรรทุกบุคคลหรือ
สิ่งของข้ึนลงระหว่างช้ันต่างๆ ของอาคาร 

(81) “ลิฟต์ดับเพลิง” หมายความว่า ลิฟต์ที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใช้
ขณะเกิดเพลิงไหม้ 

(82) “ลิฟต์ยกรถ” หมายความว่า ลิฟต์ที่ใช้ส าหรับยกรถเพื่อเคลื่อนย้ายไปสู่ช้ันต่างๆ 
ของอาคาร 

(83) “ลูกตั้ง” หมายความว่า ระยะตั้งของขั้นบันไดแต่ละข้ัน 
(84) “ลูกนอน” หมายความว่า ระยะราบของขั้นบันไดแต่ละข้ัน 
(85) “วัสดุถาวร” หมายความว่า วัสดุซึ่งตามปกติไม่แปลงสภาพได้ง่าย โดยน้ า ไฟ หรือ

ดินฟ้าอากาศ 
(86) “วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเช้ือเพลิง 
(87) “สถานบริการ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ที่ใช้เป็น

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(88) “สถาบันที่เช่ือถือได”้ หมายความว่า ส่วนราชการ หรือนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์

ในการให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิศวกรรม ซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรมเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าและลงลายมือช่ือรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม 

(89) “ส่วนต่างๆ ของอาคาร” หมายความว่า ส่วนของอาคารที่จะต้องแสดงรายการ
ค านวณการรับน้ าหนักและก าลังต้านทาน เช่น แผ่นพื้น คาน เสา และรากฐาน เป็นต้น 

(90) “ส่วนลาด” หมายความว่า ส่วนระยะตั้งเทียบกับส่วนระยะยาวของฐานตาม
แนวราบ 

(91) “ส านักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ท า
การ 
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(92) “เสาเข็ม” หมายความว่า เสาที่ตอกลงดินหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ าหนักบรรทุก
ของอาคาร ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงก าแพงคอนกรีตซึ่งมีรูปร่างต่างๆ ที่หล่ออยู่ในดินเพื่อใช้รับ
น้ าหนักบรรทุกของอาคารด้วย 

(93) “หนว่ยแรง” หมายความว่า แรงหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่รับแรงนั้น 
(94) “หลังคา” หมายความว่า สิ่งปกคลุมส่วนบนของอาคารส าหรับป้องกันแดดและฝน 

และให้หมายรวมถึงโครงสร้างหรือสิ่งใดซึ่งประกอบข้ึน เพื่อยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี้ให้มั่นคงแข็งแรง 
(95) “ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวตั้งแต่สองคูหาข้ึน

ไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
(96) “ห้องโถง” หมายความว่า อาคารหรือส่วนของอาคารซึ่งจัดพื้นที่ไว้เป็นสัดส่วน 

โดยเฉพาะที่สามารถใช้เป็นที่ประชุม ชุมนุม จัดงานหรือแสดงกิจกรรมต่างๆ ได้ ทั้งนี้ไม่รวมพื้นที่ที่เป็น
ทางเดินร่วมในอาคาร เช่น โถงหน้าลิฟต์ โถงพักคอยบริเวณหน้าโต๊ะลงทะเบียน โถงรับแขก เป็นต้น 

(97) “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” หมายความว่า เหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็น
รูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง 

(98) “เหล็กเสริม” หมายความว่า เหล็กที่ใช้ฝังในเนื้อคอนกรีตเพื่อเสริมก าลังข้ึน 
(99) “แหล่งรองรับน้ าทิ้ง” หมายความว่า ท่อระบายน้ าสาธารณะ คู คลอง แม่น้ า ทะเล

และแหล่งน้ าสาธารณะ 
(100) “อาคารเก็บของ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็น

ที่ส าหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของอาคารซึ่งมีปริมาตรที่ใช้เก็บของไม่เกิน 
2,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้การวัดความสูงเพื่อค านวณปริมาตรให้วัดจากพื้นช้ันน้ันถึงยอดผนัง สูงสุด 

(101) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างข้ึนเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือ
ส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่
อาคารรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรข้ึน
ไปและมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพืน้ดนิ
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

(102) “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคาร
หรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพืน้ที่
อาคารรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

(103) “อาคารจอดรถ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนของอาคารที่ใช้ส าหรับจอดรถ
ตั้งแต่ 10 คันข้ึนไป หรือมีพื้นที่จอดรถ ทางว่ิง และที่กลับรถในอาคาร ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป 
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(104) “อาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล” หมายความว่า 
สิ่งก่อสร้างหรือโครงหรือเครื่องจักรกลที่สร้างขึ้น หรือติดตั้งข้ึนเพื่อใช้เป็นที่จอดรถหรือเก็บรถโดยใช้
ระบบเครื่องกลในการน ารถไปจอดหรือเก็บ ทั้งนี้ให้รวมถึงแท่นหรือพื้นหรือโครงสร้างที่ท าข้ึนเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถคันเดียวหรือหลายคัน และไม่ว่าแท่นหรือพื้นหรือโครงสร้างดังกล่าวจะติดตั้งอยู่กบัทีห่รอื
สามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในต าแหน่งต่างๆ ได้หรือไม่ก็ตาม และให้รวมถึงแท่นกลับรถด้วย โดยจะติด
ตั้งอยู่ภายในอาคารจอดรถ หรือต่อเช่ือมกับอาคารจอดรถ หรือตั้งเป็นอิสระอยู่นอกอาคารก็ได้ 

(105) “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(106) “อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม

หรือบริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังการผลิตเทียบไม่เกิน 5 แรงม้า 
(107) “อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง

และความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคารดังต่อไปนี้ 
 ก.  โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

หรือศาสนสถาน 
 ข.  อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ ส าหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส 
 ค.  อาคารหรือสิ่งที่สร้างข้ึนสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครง 

หลังคาช่วงหนึ่งเกิน 10 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้ 
 ง.  อาคารที่ เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายพิษ หรือรังสีตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น( 
108) “อาคารสรรพสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มี

พื้นที่ส าหรับแสดงหรือขายสินค้าต่างๆ และมีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป โดยมีการแบ่งส่วน
ของอาคารตามประเภทของสินค้าหรือตามเจ้าของพื้นที่ ไม่ว่าการแบ่งส่วนนั้นจะท าในลักษณะของ
การกั้นเป็นห้องหรือไม่ก็ตาม โดยให้หมายความรวมถึงอาคารแสดงสินค้าด้วย 

(109) “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมได้
โดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การสังคม การศาสนา การนันทนาการ หรือ
การพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬา
กลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ 
สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น 

(110) “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความ
สูงตั้งแต่ 23 เมตรข้ึนไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
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(111) “อาคารแสดงสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่จัด
แสดงหรือขาย หรือส่งเสริมการขายสินค้า และให้หมายรวมถึงอาคารที่สร้างช่ัวคราวเพื่อจัดกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย 

(112) “อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือช่ัวคราว 

(113) “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้
เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัวมี
ห้องน้ า ห้องส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางข้ึนลงหรือลิฟต์แยกจากกันหรือร่วมกัน ทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึงหอพักด้วย 

(114) “อิฐธรรมดา” หมายความว่า ดินที่ท าข้ึนเป็นแท่งทึบและได้เผาให้สุก 
หมวด 2 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต การด าเนินการแจ้ง 
การออกใบรับรองและใบแทน 
ข้อ 6 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นๆ ขอต่ออายุใบอนุญาต ขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต ขอรับใบแทนใบรับรอง หรือการโอนใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอหรือโดยการแจ้งต่อผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ตามความในหมวดน้ี 

ผู้ยื่นค าขอหรือผู้แจ้ง ต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นตัวแทนซึ่งได้รับมอบอ านาจ โดย
ชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของอาคาร 

ข้อ 7 เจ้าของอาคารผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 
(1) ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ให้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว 
(2) เคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง พร้อมด้วย

เอกสารตามที่ระบุในแบบดังกล่าว 
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ

แบบแปลน ตามที่ระบุไว้ในแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง จ านวน 5 ชุดพร้อมกับค าขอ ส าหรับการขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะประกาศก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบ
เอกสารดังกล่าวมากกว่า 5 ชุดก็ได้แต่ไม่เกิน 7 ชุด 
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การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการค านวณและรายการ
ค านวณประกอบ จ านวน 1 ชุด พร้อมกับค าขอตาม (1) หรือ (2) ด้วย 

ข้อ 8 เจ้าของอาคารผู้ใดประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
โดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้ด าเนินการแจ้งต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามแบบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก าหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย 

ก. ช่ือของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 

ข. ช่ือของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรม 

ค. ช่ือของผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม 

ง. ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม ก. ข. และ ค. 
จ. หนังสือรับรองของบุคคลตาม ก. ข. และ ค. ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารเป็น

ผู้ออกแบบและค านวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี ตามแบบที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ก าหนด พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ฉ. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการค านวณและ
รายการค านวณประกอบ ของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย ซึ่งมีค ารับรอง
ของบุคคล 

ตาม ก. และ ข. ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบและค านวณอาคาร
นั้น 

ช. วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการด าเนินการดังกล่าว 
(2) ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ใน (1) ครบถ้วน พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการ

ตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารแล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบรับแจ้งตาม
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แบบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง 
และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้
ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง 

ข้อ 9 การขอท าการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อท าการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้าง
อาคาร ให้ด าเนินการได้เมื่อได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

(1)  ผังบริเวณแสดงสถานที่ที่จะทดสอบเสาเข็ม จ านวน 2 ชุด 
(2) ผังแสดงต าแหน่งที่จะทดสอบเสาเข็ม จ านวน 2 ชุด 
(3) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงานการทดสอบ 

ข้อ 10 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการค านวณและ
รายการค านวณประกอบต้องเป็นภาษาไทย ยกเว้นเฉพาะตัวเลขและสัญลักษณ์ ต้องเป็นสิ่งพิมพ์
ส าเนาภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึก หรือวิธีการอื่นใดตามประกาศกรุงเทพมหานครและต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) มาตราส่วน ขนาด ระยะ น้ าหนัก และหน่วยค านวณต่างๆ ให้ใช้มาตราเมตริก 
(2) แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 500 แสดงลักษณะที่ตั้งและ

ขอบเขตของที่ดิน และอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้ 
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น และพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพือ่
ใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิม พร้อมรายละเอียดดังนี้ 

ก. แสดงขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี) 
ข. ระยะห่างของขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน 
ค. ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆ ที่มีอยู่และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของที่ดิน 
ง. ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขป

พร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ 
จ. ในกรณีที่ไม่มีทางน้ าสาธารณะส าหรับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดงทางระบายน้ าออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ าสาธารณะ หรือวิธีการ
ระบายน้ าด้วยวิธีอื่น พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายช้ีทิศทางน้ าไหลและส่วนลาด 

ฉ. แสดงระดับของพื้นช้ันล่างของอาคาร และความสัมพันธ์กับระดับทางหรือถนน
สาธารณะที่ใกล้ที่สุดและระดับพื้นดิน 

ช. แผนผังบริเวณส าหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดงแผนผังบริเวณของอาคารที่
มีอยู่เดิม และให้แสดงแผนผังบริเวณที่จะท าการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน 
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แผนผังบริเวณอาคารตามมาตรา 4 เว้นแต่ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า 
ส านักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ ให้แสดงรายละเอียดตาม 
ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. หรือ ช. เท่าที่จะต้องมีตามลักษณะของอาคารนั้นๆ 

(3) แบบแปลน ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 100 โดยต้องแสดงรูปต่างๆ คือ 
แปลนพื้นช้ันต่างๆ รูปด้าน (ไม่น้อยกว่าสองด้าน) รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นช้ัน
ต่างๆ และผังฐานรากของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้
หรือดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นพร้อมด้วยรายละเอียด
ดังนี ้

ก. แบบแปลนต้องมีรูปรายละเอียดส่วนส าคัญ ขนาด เครื่องหมาย วัสดุ และการใช้
สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
หรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 

ข. แบบแปลนส าหรับการก่อสร้างอาคาร ให้แสดงส่วนต่างๆ ของอาคารที่จะก่อสร้าง
ให้ชัดเจน 

ค. แบบแปลนส าหรับการดัดแปลงอาคาร ให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่
ดัดแปลงให้ชัดเจน 

ง. แบบแปลนส าหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงข้ันตอน วิธีการ ตลอดจนความ
ปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร 

จ. แบบแปลนส าหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดงข้ันตอน วิธีการ ความมั่นคง 
แข็งแรง ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร ส าหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวาง หรือรูป
ตัดทางยาวของอาคารมีความกว้าง ความยาว หรือความสูงเกิน 70 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตราส่วน
เล็กกว่า 1 ต่อ 100 ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 250 

ฉ. แบบแปลนส าหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิมและส่วนที่จะ
เปลี่ยนการใช้ใหม่ให้ชัดเจน 

ช. แบบแปลนส าหรับการดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของ
รถเพื่อการอื่น ให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะท าการก่อสร้างใหม่แทนของเดิมให้ชัดเจน ส าหรับ
การก่อสร้างสิ่งที่สร้างข้ึนเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถแทน
ของเดิม ต้องแสดงส่วนต่างๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน 

แบบแปลนส าหรับอาคารตามมาตรา 4 เว้นแต่ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า 
ส านักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ ให้แสดงรายละเอียดตาม ก. 
ข. ค. ง. จ. ฉ. และ ช. เท่าที่จะต้องมีตามลักษณะของอาคารนั้นๆ 
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(4)  รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของ
วัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้
อาคาร หรือดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 

(5)  รายการค านวณ ให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ โดยค านวณก าลังของ
วัสดุการรับน้ าหนักและก าลังต้านทานของส่วนต่างๆ ของอาคาร 

(6)  รายการค านวณประกอบ ให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ โดย
ค านวณเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบนั้นๆ ของอาคาร 

ข้อ 11 ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณต้องลง
ลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือด้วยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
รายการค านวณและรายการค านวณประกอบทุกแผ่น และให้ระบุส านักงานหรือที่อยู่ พร้อมกับคุณวุฒิ
ของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการค านวณ
และรายการค านวณประกอบแต่ละชุดด้วย หรือ อาจจะใช้สิ่งพิมพ์ ส าเนาภาพถ่ายที่ผู้รับผิดชอบงาน
ออกแบบ หรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณที่มีลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือด้วยตัวบรรจง
และระบุรายละเอียดดังกล่าวแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ หรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณ เป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม ให้ระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไว้ด้วย 

ข้อ 12 เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับค าขอตามข้อ 7 ให้ตรวจพิจารณาแผนผัง
บริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการค านวณและรายการค านวณประกอบ (ถ้ามี) 
เมื่อปรากฏว่าถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้ว ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตอ านาจของเจ้า
พนักงานท้องถ่ินอื่นเมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่งและเห็นว่า
ถูกต้อง ให้ออกใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงและส่งใบอนุญาตและส าเนาคู่ฉบับ
เอกสารที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาและประทับตราไว้เป็นจ านวน 4 ชุด พร้อมด้วยรายการค านวณ
และรายการค านวณประกอบ 1 ชุด (ถ้ามี) ไปยังเจ้าพนักงานท้องถ่ินแห่งท้องที่ที่จะเคลื่อนย้ายอาคาร
ไปตั้งใหม่ 

กรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับเอกสารการอนุญาตเคลื่ อนย้ายอาคารและ
ส าเนา คู่ฉบับ 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจ
พิจารณาตามวรรคหนึ่ง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ออกใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 13 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ที่เป็นอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือผู้แจ้งตามข้อ 8 ได้ท าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นหนังสือขอ
ใบรับรองถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแบบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด พร้อม
เอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว 

เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับหนังสือตามวรรคหนึ่ง และตรวจสอบแล้วเห็นว่า
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครออกใบรับรองตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 14 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการ
ใช้ ประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้ หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร ซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารส าหรับอีก
กิจการหนึ่ง ให้เจ้าของอาคารยื่นค าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าวหรือแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามมาตรา 39 ทวิ ตามแบบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก าหนด พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว 

เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับค าขอหนังสือแจ้งตามความในวรรคหนึ่งและ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ออกใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือจะออกใบรับ
แจ้งตามแบบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด แล้วแต่กรณี 

ข้อ 15 การขอใบรับรองเพื่อใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้เป็นส่วนๆ ให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้

เจ้าของอาคารที่ประสงค์จะขอใช้อาคารเป็นส่วน ก่อนอาคารนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ จะต้อง
แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเสนอแผนการใช้อาคารเป็นส่วนๆ 
แนบมาพร้อมกับค าขออนุญาตหรือหนังสือแจ้งตามแบบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด โดย
จะต้องแสดงรายละเอียดส่วนที่ขอใช้ตามแผนที่เสนอให้ปรากฏชัดเจนในแบบแปลนและรายการประกอบ
แบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตซึ่งถือเป็นรายละเอียดที่ต้องแสดงเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดที่
จ าเป็นต้องแสดงตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นขอตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือตามแบบที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก าหนดแล้วแต่กรณี โดยอาคารแต่ละส่วนที่ขอใช้จะต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้องในตัวเอง
เกี่ยวกับระบบต่างๆ ที่จะต้องจัดให้มีตามกฎหมาย เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบสาธารณูปโภค ระบบบ าบัดน้ าเสีย ที่จอดรถ 
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ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ เป็นต้น นอกจากนั้นจะต้องแสดงมาตรการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้
อาคารในแต่ละส่วนที่ขอเปิดใช้ด้วย เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่าถูกต้องจะออกใบอนุญาตให้
กระท าการได้ตามขอตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ตามแบบ
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

อาคารที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ไปก่อนแล้ว หากเจ้าของอาคารมี
ความประสงค์จะใช้อาคารเป็นส่วนๆ ให้ยื่นค าขออนุญาตตามวรรคสอง 

เมื่อท าการก่อสร้างอาคารเสร็จในแต่ละส่วน ให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งยื่นค าขอรับ
ใบรับรองต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแบบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องจะออกใบรับรองอาคาร
ในส่วนน้ัน ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 16 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประสงค์จะ
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นและก่อสร้างพื้นที่หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองยื่นค าขออนุญาตตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง ต่อผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว 

ให้น าความในข้อ 7 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการอนุญาตตามวรรคหนึ่งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องแนบพร้อมค าขอเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ 
แบบแปลน รายการค านวณหรือรายการค านวณประกอบ โดยอนุโลม 

เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับค าขอตามวรรคหนึ่งแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 12 
วรรคหนึ่ง และเมื่อเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ข้อ 17 ให้ก าหนดระยะเวลาอายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือใบรับแจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ ตามขนาดของพื้นที่อาคารส่วนที่จะท าการก่อสร้างหรือดัดแปลง ดังนี้ 

(1) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันน้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ก าหนดอายุใบอนุญาต ไม่เกิน 
1 ป ี

(2) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันต้ังแต่ 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน 50,000 ตาราง
เมตรก าหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน 2 ป ี

(3) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันมากกว่า 50,000 ตารางเมตร ก าหนดอายุใบอนุญาต ไม่เกิน 
3 ปี ในกรณีก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารไม่เสร็จตามก าหนด อนุญาตให้ต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 
18 
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ข้อ 18 ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ให้ยื่นค า
ขอต่ออายุตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก่อนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งสิ้นอายุ โดยหลักเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขในการต่ออายุให้เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด 

ข้อ 19 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญให้
ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองตามแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ
ดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด 

เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาค าขอดังกล่าว
หากเห็นว่าถูกต้องให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองให้แก่
ผู้ยื่นค าขอ 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองแล้วแต่กรณี ให้ประทับตราสีแดงค าว่า “ใบแทน” 
ก ากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

กรณีใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
ข้อ 20 ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ให้แก่บุคคลอื่น ให้ยื่นค าขอ
อนุญาตตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง พร้อมด้วยเอกสาร ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ดังต่อไปนี ้

(1)  ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง ที่ยังมิได้ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงเท่านั้น 

(2)  ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ผู้ขออนุญาตจะต้องแนบหลักฐาน
ตามที่ก าหนดในแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง และหลักฐานการโอนทรัพย์สินในส่วนที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่อาคารที่อยู่ระหว่างด าเนินการมีส่วนผิดไปจากแผนผัง
บริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง ตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง ผู้รับโอนจะต้องท า
หนังสือรับรองว่าตกลงยินยอมรับผิดชอบในการแก้ไขอาคารในส่วนที่ด าเนินการผิด ให้เป็นไปตาม
แบบและเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งต่อไป 

เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพ - 
มหานครออกหนังสือแจ้งการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง ให้แก่ผู้ขอโอน โดยให้
ประทับตราสีแดงค าว่า “โอนแล้ว” พร้อมระบุช่ือผู้รับโอน และวัน เดือน ปี ที่อนุญาตให้โอนก ากับไว้ 

ข้อ 21 ให้ใช้แบบค าขออนุญาต ใบอนุญาตหรือใบแทนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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ส าหรับหนังสือแจ้งและแบบใบรับแจ้งให้ใช้ตามแบบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ก าหนด 

หมวด 3 
ลักษณะต่างๆ ของอาคาร 
ข้อ 22 อาคารที่มิได้ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ครัวต้องอยู่นอก

อาคารเป็นส่วนสัดต่างหาก ถ้าจะรวมครัวไว้ในอาคารด้วยก็ได้ แต่ต้องมีพื้นและผนังที่ท าด้วยวัสดุถาวร
ที่เป็นวัสดุทนไฟ ส่วนฝา และเพดานน้ัน หากไม่ได้ท าด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ก็ให้บุด้วยวัสดุทน
ไฟ 

ข้อ 23 อาคารที่มิได้ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ให้ก่อสร้างได้ไม่
เกิน 2 ช้ัน 

ข้อ 24 โครงสร้างหลัก บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแต่ 3 ช้ันข้ึนไป โรงมหรสพ 
หอประชุม 

โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด อาคารขนาดใหญ่ สถาน
บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน หรืออุโมงค์ ต้องท าด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุ
ทนไฟ 

ข้อ 25 เตาไฟส าหรับการพาณิชย์หรือการอุตสาหกรรม ต้องมีผนังเตาท าด้วยวัสดุทนไฟ
และต้องตั้งอยู่ในอาคารที่มีพื้น ผนัง โครงหลังคา วัสดุมุงหลังคา เพดานและส่วนประกอบเพดาน (ถ้า
มี) เป็นวัสดุทนไฟ ควันไฟที่เกิดข้ึนต้องมีการก าจัดฝุ่นละออง กลิ่นหรือก๊าซพิษ ก่อนระบายออกสู่
บรรยากาศ 

ข้อ 26 บ้านแฝดต้องมีบันได ผนังและโครงสร้างหลัก ประกอบด้วยวัสดุถาวรหรือ วัสดุ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

ข้อ 27 หอพักอยู่อาศัยให้มีขนาดห้องพักกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 12 ตารางเมตร บันได ผนังและโครงสร้างหลักประกอบด้วยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่ 

ข้อ 28 ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวที่สร้างติดต่อกัน ให้มีผนังกันไฟทุกระยะไม่เกิน
ห้าคูหา ผนังกันไฟต้องสร้างต่อเนื่องจากระดับพื้นช้ันต่ าสุดจนถึงระดับพื้นดาดฟ้า กรณีที่เป็นหลังคา
ให้มีผนังกันไฟสูงเหนือหลังคาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตรตามความลาดของหลังคา 

ข้อ 29 วัสดุมุงหลังคาให้ท าด้วยวัสดุทนไฟ เว้นแต่อาคารซึ่งตั้งอยู่ห่างอาคารอื่นหรือทาง
สาธารณะเกิน20 เมตร จะใช้วัสดุไม่ทนไฟก็ได้ 

ข้อ 30 ห้องลิฟต์และพื้นที่ว่างหน้าลิฟต์ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และต้องท า
ด้วยวัสดุทนไฟ 
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ข้อ 31 บ้านแถวต้องมีรั้วด้านหน้า ด้านหลังและเส้นแบ่งระหว่างบ้านแถวแต่ละหน่วย 
ข้อ 32 อาคารที่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ

จะต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในเรื่องทางเข้าสู่อาคาร ทางลาด ประตู บันได ลิฟต์ 
ห้องน้ า – ห้องส้วมและสถานที่จอดรถ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ข้อ 33 สะพานส าหรับรถยนต์ ต้องมีทางว่ิงกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร และทางเท้า
สองข้างกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร โดยมีส่วนลาดชันไม่เกิน 10 ใน 100 และมีราวสะพานที่
มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองข้างด้วย 

ข้อ 34 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้ายที่อาคารให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
อาคารและต้องไม่บังช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ 

ข้อ 35 ป้ายที่ติดผนังอาคารที่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้ยื่นได้โดยต้องไม่ล้ าที่สาธารณะ 
ส่วนต่ าสุดของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 3.25 เมตร จากระดับทางเท้าและสูงไม่เกินความสูงของอาคาร 

ข้อ 36 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้ง
ป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ และสูงไม่เกิน 30 เมตร มีความยาวไม่เกิน 32 เมตร และต้องห่าง
จากที่ดินต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

ข้อ 37 สิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายให้ท าด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด 
หมวด 4 
บันไดและบันไดหนีไฟ 
ข้อ 38 บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างไม่น้อย

กว่า 90เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่
ข้ันบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันไดมี
ความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได 

บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง 3 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และชาน
พักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิ่งจากข้ันบันไดหรือชานพัก
บันไดถึงส่วนต่ าสุดของอาคารที่อยู่เหนือข้ึนไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร 

ข้อ 39 โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า 
ตลาด สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งมวลชน ที่ก่อสร้าง
หรือดัดแปลงเกิน 1 ช้ัน นอกจากมีบันไดตามปกติแล้วต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึ่ง
ทาง และต้องมีทางเดินไปยังทางหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

อาคารสาธารณะที่มีช้ันใต้ดินต้ังแต่ 1 ช้ันข้ึนไป นอกจากมีบันไดตามปกติแล้ว จะต้องมี
ทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึ่งทางด้วย 
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ข้อ 40 อาคารที่มีช้ันใต้ดินต้ังแต่ 2 ช้ันข้ึนไป นอกจากจะมีบันไดตามปกติแล้วจะต้องมี
ทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึ่งทางด้วย 

ข้อ 41 บันไดหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟและถาวร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 
เซนติเมตร และไม่เกิน 150 เซนติเมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 
22 เซนติเมตร ชานพักกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได มีราวบันไดสูง 90 เซนติเมตร ห้ามสร้าง
บันไดหนีไฟเป็นแบบบันไดเวียน 

พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และอีกด้านหนึ่งกว้างไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร 

กรณีใช้ทางลาดหนีไฟแทนบันไดหนีไฟ ความลาดชันของทางหนีไฟดังกล่าวต้องมีความ 
ลาดชันไม่เกินกว่าร้อยละ 12 

ข้อ 42 บันไดหนีไฟภายในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 
เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟและถาวรกั้นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศ
และช่องประตูหนีไฟ และแต่ละช้ันต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 1.40 ตารางเมตร โดยต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน 

บันไดหนีไฟภายในอาคารตามวรรคหนึ่ง ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่ไม่สามารถเปิด
ช่องระบายอากาศได้ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีระบบอัดลมภายในช่องบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใช้
งานไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสกาลมาตร ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และบันไดหนีไฟที่ลง
หรือข้ึนสู่พื้นของอาคารนั้นต้องอยู่ในต าแหน่งที่สามารถออกสู่ภายนอกได้โดยสะดวก 

ข้อ 43 ตึกแถวหรือบ้านแถวที่มีจ านวนช้ันไม่เกิน 4 ช้ัน หรือสูงไม่เกิน 15 เมตรจาก
ระดับถนนบันไดหนีไฟจะอยู่ในแนวดิ่งก็ได้แต่ต้องมีชานพักบันไดทุกช้ัน โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 
60 เซนติเมตร ระยะห่างของข้ันบันไดแต่ละข้ันไม่มากกว่า 40 เซนติเมตร และติดตั้งในส่วนที่ว่าง
ทางเดินด้านหลังอาคารได้ บันไดข้ันสุดท้ายอยู่สูงจากระดับพื้นดินได้ไม่เกิน 3.50 เมตร 

ข้อ 44 ต าแหน่งที่ตั้งบันไดหนีไฟ ยกเว้นอาคารตามข้อ 43 ต้องมีระยะห่างระหว่าง
ประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตันไม่เกิน 10 เมตร 

ระยะห่างระหว่างบันไดหนีไฟตามทางเดินต้องไม่เกิน 60 เมตร 
ต้องมีบันไดหนีไฟจากช้ันสูงสุดหรือดาดฟ้าสู่พื้นดินถ้าเป็นบันไดหนีไฟภายในอาคารและ

ถึงพื้นช้ันสองถ้าเป็นบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร 
ข้อ 45 ประตูของบันไดหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 

เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง และต้องเป็นบานเปิด
ชนิดผลักเข้าสู่บันไดเท่านั้น ช้ันดาดฟ้า ช้ันล่างและช้ันที่ออกเพื่อหนีไฟสู่ภายนอกอาคารให้เปิดออก
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จากห้องบันไดหนีไฟพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ประตูหรือทางออกสู่
บันไดหนีไฟต้องไม่มีข้ันหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น 

ข้อ 46 ต้องมีป้ายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟส ารองฉุกเฉินบอก
ทางออกสู่บันไดหนีไฟ ติดตั้งเป็นระยะตามทางเดินบริเวณหน้าทางออกสู่บันไดหนีไฟ และทางออก
จากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรือช้ันที่มีทางหนีไฟได้ปลอดภัยต่อเนื่อง โดยป้ายดังกล่าวต้องแสดง
ข้อความทางหนีไฟเป็นอักษรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หรือเครื่องหมายที่มีแสงสว่างและ
แสดงว่าเป็นทางหนีไฟให้ชัดเจน 

หมวด 5 
แนวอาคารและระยะต่างๆ 
ข้อ 47 บ้านแถวที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะต้องมีถนนด้านหน้าใช้ร่วมกันกว้างไม่น้อยกว่า 

6 เมตร 
ข้อ 48 บ้านแถวที่มีด้านข้างใกล้เขตที่ดินของผู้อื่น ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของบ้าน

แถวกับเขตที่ดินของผู้อื่นน้ันกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่บ้านแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิม
โดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร 

ข้อ 49 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัด
จากจุดน้ันไปตั้งฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด 

กรณีอาคารตั้งอยู่ริมหรือห่างไม่เกิน 100 เมตร จากถนนสาธารณะที่กว้างไม่น้อยกว่า 
80 เมตร และมีทางเข้าออกจากอาคารสู่ทางสาธารณะนั้นกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้คิดความสูง
ของอาคารจากความกว้างของถนนสาธารณะที่กว้างที่สุดเป็นเกณฑ์ 

ข้อ 50 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร 
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร มิให้มีส่วนของอาคารล้ าเข้ามาใน
แนวร่นดังกล่าว ยกเว้นรั้วหรือก าแพงกั้นแนวเขตที่สูงไม่เกิน 2 เมตร 

อาคารที่สูงเกิน 2 ช้ันหรือเกิน 8 เมตร อาคารขนาดใหญ่ ห้องแถว ตึกแถว อาคาร
พาณิชย์ โรงงานอาคารสาธารณะ คลังสินค้า ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย ยกเว้น
อาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน 3 ช้ัน หรือไม่เกิน 10 เมตร และพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ที่ก่อสร้าง
หรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ ต้องมีระยะร่นดังต่อไปนี้ 

(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร 

(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ 
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(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรข้ึนไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขต
ถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร 

ข้อ 51 ที่ดินที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่กว้างตั้งแต่ 3 เมตรข้ึนไปแต่ไม่เกิน 8 เมตร และมี
มุมหักน้อยกว่า 135 องศา รั้วหรือก าแพงกั้นเขตต้องปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และท ามุมกับ
แนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กัน 

ห้ามมิให้รั้ว ก าแพง หรือส่วนของอาคารยื่นล้ าเข้ามาในที่ดินส่วนที่ปาดมุม 
ข้อ 52 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) อาคารอยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ที่ดิน 
(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้

เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ที่ดิน แต่ถ้าอาคารนั้นใช้เป็นที่อยู่
อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1) 

(3) ห้องแถวหรือตึกแถว สูงไม่เกิน 3 ช้ันและไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่าง
ด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ถ้าสูงเกิน 3 ช้ัน ต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร  

ที่ว่างนี้อาจใช้ร่วมกับที่ว่างของห้องแถวหรือตึกแถวอื่นได้ 
(4) ห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อใช้

ติดต่อถึงกันโดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ในกรณีที่อาคารหันหลังเข้าหา
กัน จะต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

(5) ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีด้านข้างใกล้เขตที่ดินของผู้อื่น ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้าง
ของห้องแถวหรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผู้อื่น กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่ห้องแถวหรือตึกแถวที่
ก่อสร้างข้ึนทดแทนอาคารเดิม โดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน 15 
เมตร 

(6) อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน 2 
ช้ันหรือสูงเกิน 8 เมตรยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน 3 ช้ัน ที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้มีที่ว่าง
ด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

อาคารตามวรรคหนึ่งถ้าสูงเกิน 3 ช้ัน ให้มีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
ที่ว่างตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องมีพื้นที่ต่อเนื่องกันยาวไม่น้อยกว่า 1 ใน 6 ของ

ความยาวเส้นรอบรูปภายนอกอาคารโดยอาจรวมที่ว่างด้านข้างที่ต่อเช่ือมกับที่ว่างด้านหน้าอาคารดว้ย
ก็ได้ และที่ว่างนี้ต้องต่อเช่ือมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตรออกสู่ทางสาธารณะได้ ถ้าหาก
เป็นถนนลอดใต้อาคาร ความสูงสุทธิของช่องลอดต้องไม่น้อยกว่า 5 เมตร 

ที่ว่างนี้อาจใช้ร่วมกับที่ว่างของอาคารอื่นได้ 
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(7) อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ จะต้องมีที่ว่างโดย
ปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นทางเดินหลังอาคารได้ถึงกัน กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยให้แสดงเขต
ดังกล่าวให้ปรากฏด้วย ที่ว่างตามวรรคหนึ่ง จะก่อสร้างอาคาร รั้ว ก าแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดหรือ
จัดให้เป็นบ่อน้ า สระว่ายน้ า ที่พักมูลฝอยหรือที่พักรวมมูลฝอยหรือสิ่งของอื่นใดที่จะขัดขวางทางเดิน
ร่วมไม่ได ้

ข้อ 53 อาคารอยู่ริมทางสาธารณะที่ไม่ต้องมีที่ว่างตามข้อ 52 (3) และ 52 (6) ต้องมี
ลักษณะ ดังนี้ 

แนวอาคารด้านที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ ต้องมีความยาวมากกว่า 1 ใน 8 ส่วนของ
ความยาวเส้นรอบรูปภายนอกของอาคาร ทั้งนี้ แนวอาคารด้านที่ประชิดติดทางสาธารณะต้องห่างทาง
สาธารณะไม่เกิน 20 เมตร 

กรณี ห้องแถว ตึกแถว ด้านหน้าอาคารทุกคูหาต้องประชิดติดริมทางสาธารณะ และมี
แนวอาคารห่างจากทางสาธารณะไม่เกิน 20 เมตร 

ข้อ 54 อาคารด้านชิดที่ดินเอกชน ช่องเปิด ประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือริม
ระเบียงส าหรับช้ัน 2 ลงมาหรือสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และส าหรับ
ช้ัน 3 ข้ึนไปหรือสูงเกิน 9 เมตร ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

ข้อ 55 อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 
เมตร ยกเว้นบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร ต้องมี
ที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

ที่ว่างตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะใช้ร่วมกับที่ว่างของอาคารอีกหลังหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่
ใช้ร่วมกับที่ว่างของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

ข้อ 56 บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด
สามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า 1 เมตร ถ้าห่างเขตที่ดินน้อยกว่า 50 เซนติเมตร ต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้นด้วย 

ข้อ 57 ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาว
รวมกันถึง 40 เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ต้องมี
ที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของ ห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร เป็นช่องตลอดความ
ลึกของห้องแถวหรือตึกแถวเพื่อเช่ือมกับที่ ว่างหลังอาคาร 

ห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 
เมตรโดยวัด ระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย แต่มีที่ว่างระหว่างแถว
ด้านข้างของห้องแถวหรือ ตึกแถวนั้นกว้างน้อยกว่า 4 เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้าง
ของห้องแถวหรือตึกแถว แต่ให้ถือ เสมือนว่าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน 
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ที่ว่างตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะก่อสร้างอาคาร รั้ว ก าแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใด
หรือจัดให้เป็นบ่อน้ า สระว่ายน้ า ที่พักมูลฝอยหรือที่พักรวมมูลฝอยหรือสิ่งของอื่นใดที่จะขัดขวาง
ทางเดินร่วมไม่ได้ 

ข้อ 58 คลังสินค้าหรืออาคารเก็บสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันตั้งแต่ 100 
ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 6 
เมตร อย่างน้อย2 ด้าน และยาวรวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นรอบรูปอาคาร ส่วนด้านอื่นต้องมี
ที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ถ้าที่ว่างห่างเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารน้อยกว่า 5 เมตร 
ต้องสร้างผนังอาคารเป็นผนังกันไฟ 

คลังสินค้าหรืออาคารเก็บสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร 
ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร อย่างน้อย 2 ด้าน และยาว
รวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นรอบรูปอาคาร ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่
น้อยกว่า 5 เมตร 

ข้อ 59 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันตั้งแต่ 100 ตาราง
เมตรแต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 3 
เมตร จ านวน 2 ด้าน โดยผนังอาคารทั้งสองด้านน้ีให้ท าเป็นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีต ยกเว้นประตู
ทนไฟขนาดไม่เกิน 1.00 X 2.00 เมตร ทุกระยะไม่น้อยกว่า 40 เมตร ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่
น้อยกว่า 6 เมตร 

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต่ 500 ตารางเมตร แต่
ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เมตรทุก
ด้าน 

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร
ต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตรทุกด้าน 

หมวด 6 
แบบและจ านวนของห้องน้ าและห้องส้วม 
ข้อ 60 อาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้แต่ละหลังต้องมีห้องอาบน้ าและ

ห้องส้วมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในตาราง ดังต่อไปนี้ 
ห้องส้วมและห้องอาบน้ าจะรวมเป็นห้องเดียวกันก็ได้ จ านวนห้องส้วมและห้องอาบน้ า

ตามที่ก าหนดไว้ในตารางข้างต้นเป็นอัตราต่ าสุดที่ต้องจัดให้มีถึงแม้อาคารนั้นจะมีพื้นที่อาคารหรือ
จ านวนคนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ก็ตาม 
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ถ้าอาคารมีพื้นที่หรือจ านวนมากกว่าที่ก าหนดไว้ จะต้องจัดให้มีจ านวนห้องส้วมและหอ้ง

อาบน้ าเพิ่มข้ึนตามอัตราที่ก าหนด และจ านวนที่มากเกินนั้นถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งตามอัตราที่ก าหนดไว้ให้
ปัดทิ้ง ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้คิดเต็ม 

ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิได้ก าหนดไว้ในตารางนี้ ให้พิจารณาเทียบเคียงลักษณะ
การใช้สอยของอาคารนั้น โดยถืออัตราจ านวนห้องส้วม ห้องอาบน้ าและอ่างล้างมือในตารางข้างต้น 
เป็นหลัก 
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ข้อ 61 ห้องส้วมและห้องอาบน้ าที่แยกกัน ต้องมีขนาดของพื้นที่ห้องแต่ละห้องไม่น้อย
กว่า 0.9 ตารางเมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร ถ้าห้องส้วมและห้องอาบน้ ารวมอยู่ใน
ห้องเดียวกันต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร 

ห้องส้วมและห้องอาบน้ า ต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง
หรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ ระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝา หรือผนังตอนต่ าสดุไม่
น้อยกว่า 2 เมตร 

ข้อ 62 ห้องส้วมต้องใช้โถส้วมชนิดเก็บกลิ่นและช าระสิ่งปฏิกูลด้วยน้ า 
ช้ันข้ึนไป โดยผนังและประตูดังกล่าวต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
หมวด 9 
อาคารจอดรถ ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ 
ส่วนที่ 1 
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ 
ข้อ 83 อาคารตามประเภทดังต่อไปนี้ ต้องมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ 

คือ 
(1)  โรงมหรสพ 
(2)  โรงแรม 
(3)  อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่ห้องชุดแต่ละห้องชุดตั้งแต่ 60 ตาราง

เมตรข้ึนไป 
(4)  ภัตตาคาร ที่มีพื้นที่ส าหรับตั้งโต๊ะอาหารรวมกันต้ังแต่ 150 ตารางเมตรข้ึนไป 
(5)  อาคารสรรพสินค้า ที่มีพื้นที่ห้องขายสินค้าต้ังแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป 
(6)  ส านักงานที่มีพื้นที่ห้องท างานรวมตั้งแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป 
(7)  ตลาด ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมในแต่ละหลังตั้งแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป 
(8)  โรงงาน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมในแต่ละหลังตั้งแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป 
(9)  คลังสินค้า ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมในแต่ละหลังหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารตั้งแต่ 

300 ตารางเมตรข้ึนไป 
(10)  อาคารเก็บของ 
(11)  ตึกแถว 
(12)  สถานพยาบาล ที่มีพื้นที่ใช้สอยในแต่ละหลังตั้งแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป 
(13)  สถานศึกษา ที่มีพื้นที่ใช้สอยในแต่ละหลังตั้งแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป 
(14)  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันตั้งแต่ 300 

ตารางเมตรข้ึนไป 
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(15)  อาคารแสดงสินค้า ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมในแต่ละหลังตั้งแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป 
(16)  อาคารขนาดใหญ่ยกเว้นถังเก็บของเหลว สารเคมี หรือวัสดุอื่นๆ ที่คล้ายกัน ไซโล 

อ่างเก็บน้ า 
(17)  ห้องโถงของโรงแรมตาม (2) ภัตตาคารตาม (4) อาคารขนาดใหญ่ตาม (16) 
(18)  อาคารพาณิชย์ ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหลังหรือพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่

ใช้สอยเพื่อการพาณิชย์ต้ังแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อนี้ 
การคิดพื้นที่ตาม (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (15) (17) และ (18) ให้คิดพื้นที่

รวมทุกห้องที่ใช้สอยประเภทเดียวกันภายในอาคารโดยไม่รวมพื้นที่ห้องน้ า ส้วม ลิฟต์ ห้องนิรภัย ห้อง
เก็บเอกสารที่ไม่มีคนเข้าใช้สอย 

ข้อ 84 อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหลังเดียว หรือหลายหลังที่เป็นอาคาร
ประเภทที่ต้องมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามข้อ 83 ต้องจัดให้มีที่จอดรถตาม
จ านวนที่ก าหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เพื่อการนั้นๆ ดังต่อไปนี้ 

(1)  โรงมหรสพ ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อจ านวนที่นั่งส าหรับคนดู 10 ที่ 
(2)  โรงแรมที่มีห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 10 คัน ส าหรับ

ห้องพัก 30 ห้องแรก ส่วนที่เกิน 30 ห้องให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อจ านวนห้องพัก 5 ห้อง 
โรงแรมที่มีห้องพักเกิน 100 ห้องให้มีที่จอดรถตามอัตราที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งส าหรับ

ห้องพัก 100 ห้องแรก ส่วนที่เกิน 100 ห้องให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อจ านวนห้องพัก 10 ห้อง 
(3)  อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อ 1 ห้องชุด 
(4)  ภัตตาคาร ให้มีที่จอดรถ 10 คันส าหรับพื้นที่ตั้งโต๊ะ 150 ตารางเมตรแรก ส่วนที่เกิน

ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร 
(5)  อาคารสรรพสินค้า ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร 
(6)  ส านักงาน ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 60 ตารางเมตร 
(7)  ตลาด ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร 
(8)  โรงงาน ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร 
(9)  คลังสินค้า ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร 
(10)  อาคารเก็บของให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร 
(11)  ตึกแถว ให้มีที่จอดรถอย่างน้อย 1 คันต่อหนึ่งคูหา ถ้าหนึ่งคูหามีพื้นที่เกินกว่า 240 

ตารางเมตร ต้องจัดให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร 
(12)  สถานพยาบาล ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร 
(13)  สถานศึกษา ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร 
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(14)  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 
60 ตารางเมตร 

(15) อาคารแสดงสินค้า ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร 
(16)  อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร หรือให้มีที่

จอดรถตามจ านวนที่ก าหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาด
ใหญ่นั้นรวมกัน ทั้งนี้ ให้ถือที่จอดรถจ านวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์บังคับ ยกเว้น โรงงาน คลังสินค้า 

(17)  ห้องโถง ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 10 ตารางเมตร 
(18)  อาคารพาณิชย์ ให้มีที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 60 ตารางเมตร 
ข้อ 85 การค านวณที่จอดรถตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 84 ให้ค านวณตามประเภทการใช้

สอยรวมกันหรือประเภทอาคารโดยให้ใช้จ านวนที่จอดรถรวมที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ หากมีเศษของ
จ านวนที่จอดรถในแต่ละประเภทการใช้สอย ให้คิดเป็นที่จอดรถ 1 คันของแต่ละประเภท 

ข้อ 86 ที่จอดรถหนึ่งคันต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าและต้องมีลักษณะดังนี้ 
(1)  ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร 

และความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
(2)  ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถ หรือท ามุมกับทางเดินรถน้อยกว่า 30 

องศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
(3)  ในกรณีที่จอดรถท ามุมกับทางเดินรถตั้งแต่ 30 องศาข้ึนไป ให้มีความกว้างไม่น้อย

กว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร 
ที่จอดรถต้องท าเครื่องหมายแสดงลักษณะและขอบเขตที่จอดรถแต่ละคันไว้ให้ปรากฎ

บนที่จอดรถนั้น และต้องมีทางเดินรถเช่ือมต่อโดยตรงกับทางเข้าออกของรถและที่กลับรถ 
ข้อ 87 ที่จอดรถถ้าอยู่นอกบริเวณของอาคารและอยู่บนโฉนดต่างแปลงที่ไม่ต่อเนื่องกัน

ต้องมีทางเดินจากทางเข้าออกบริเวณหรืออาคารที่จอดรถไปสู่ทางเข้าออกอาคารนั้น วัดระยะตาม
แนวราบไม่เกิน 200 เมตร 

ข้อ 88 ทางเข้าออกของรถ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการเดินรถ
ทางเดียวต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 

ทางว่ิงของรถ ในกรณีจอดรถท ามุมต่างๆ กับทางว่ิงของรถ จะต้องกว้างไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ ดังนี้ 

(1)  กรณีจอดรถท ามุมกับทางว่ิงน้อยกว่า 30 องศา ทางว่ิงของรถต้องกว้างไม่น้อยกว่า 
3.50 เมตร 

(2)  กรณีจอดรถท ามุมตั้งแต่ 30 องศาข้ึนไปแต่ไม่เกิน 60 องศา ทางว่ิงของรถต้องกว้าง
ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร 
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(3)  กรณีจอดรถท ามุมเกิน 60 องศา ทางว่ิงของรถต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
ข้อ 89 แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถ ต้องไม่อยู่ในที่ที่เป็นทางร่วมทางแยกและ

จะต้องอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งหรือหักมุมของขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
ข้อ 90 ทางเข้าออกของรถจากที่จอดรถหรืออาคารจอดรถ ซึ่งมีที่จอดรถตั้งแต่ 15 คัน

ข้ึนไป ต้องเช่ือมต่อกับทางสาธารณะที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร และยาวต่อเนื่องไปสู่ทาง
สาธารณะที่กว้างกว่า 

ข้อ 91 แนวศูนย์กลางปากทางเข้าออกของรถ ต้องไม่อยู่บนเชิงลาดสะพานและต้องอยู่
ห่างจากจุดสุดเชิงลาดสะพานมีระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับในกรณี 

(1) สะพานและเชิงลาดสะพานมีความลาดชันน้อยกว่า 2 ใน 100 
(2) สะพานที่มีทางขนานข้างสะพาน และทางขนานดังกล่าวสามารถไปกลับรถใต้

สะพานหรือไปสู่ทางอื่นๆ ได้โดยรถจากทางเข้าออกของรถไม่ต้องข้ึนสู่สะพาน 
(3) สะพานที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินเอกชน 
ส่วนที่ 2 
อาคารจอดรถ 
ข้อ 92 อาคารจอดรถที่อยู่ในบังคับตามข้อบัญญัตินี้ เป็นอาคารจอดรถที่มีที่จอดรถ

จ านวนต้ังแต่สิบคันข้ึนไป หรือมีพื้นที่จอดรถ ทางว่ิง และที่กลับรถในอาคารรวมกันต้ังแต่ 300 ตาราง
เมตรข้ึนไป 

ข้อ 93 โครงสร้างหลักของอาคารจอดรถ ต้องท าด้วยวัตถุทนไฟทั้งหมด 
ข้อ 94 อาคารจอดรถที่อยู่ต่ ากว่าระดับพื้นดิน ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศซึ่ง

สามารถเปลี่ยนอากาศภายในช้ันน้ันๆ ได้หมดในเวลา 15 นาที 
ข้อ 95 อาคารจอดรถเหนือระดับพื้นดิน ที่มีบุคคลเข้าไปใช้สอย ต้องมีการระบาย

อากาศอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
(1)  ถ้าใช้ส่วนเปิดโล่งเป็นที่ระบายอากาศ ส่วนเปิดโล่งดังกล่าวต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 ของพื้นที่อาคารจอดรถช้ันน้ัน และต้องมีที่ว่างห่างที่ดินข้างเคียงหรืออาคารอื่น ไม่ว่าจะ
เป็นอาคารของเจ้าของเดียวกันหรือไม่ ไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

(2) ถ้าใช้เครื่องระบายอากาศเพื่อระบายอากาศ ต้องจัดให้มีเครื่องระบายอากาศซึ่ง
สามารถเปลี่ยนอากาศภายในช้ันน้ันๆ ให้หมดในเวลา 15 นาที 

ส่วนเปิดโล่ง ต้องมีราวกันตกที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะให้ความปลอดภัยแก่ 
รถยนต์และบุคคลได้ 

ข้อ 96 ผนังของอาคารจอดรถที่อยู่ห่างเขตที่ดินของผู้อื่น หรืออาคารอื่นน้อยกว่า 3 
เมตร ต้องเป็นผนังกันไฟ และห้ามท าช่องเปิดใดๆ ในผนังนั้น 
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ข้อ 97 ในกรณีที่อาคารจอดรถอยู่ริมทางสาธารณะกว้างตั้งแต่ 3 เมตรข้ึนไป หาก
อาคารจอดรถนั้นมีระยะร่นจากทางสาธารณะตามข้อบัญญัตินี้หรือตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแล้วให้ถือว่าทางสาธารณะและหรือระยะร่นดังกล่าวเป็นที่ว่างตาม
ข้อ 95 (1) และผนังด้านริมทางสาธารณะนั้นให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในข้อ 96 
ด้วย 

ข้อ 98 อาคารจอดรถที่มีการใช้สอยประเภทอื่นรวมอยู่ด้วย ส่วนกั้นแยกประเภทการใช้
อาคารต้องเป็นผนังกันไฟ ให้มีช่องเปิดเฉพาะประตูท าด้วยวัสดุทนไฟมีอัตราทนไฟไม่น้อยกว่าผนังกัน
ไฟมีอุปกรณ์ท าให้บานประตูปิดสนิทเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟ 

ข้อ 99 ทางลาดข้ึนลงส าหรับรถระหว่างช้ัน ลาดชันได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทางลาด
ช่วงหนึ่งๆ ต้องสูงไม่เกิน 5 เมตร ทางลาดที่สูงเกิน 5 เมตร ให้ท าที่พักมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

ทางลาดแบบโค้งหรือทางเวียนต้องมีรัศมีความโค้งของขอบด้านในไม่น้อยกว่า 6 เมตร
และพื้นทางลาดจะชันได้ไม่เกินร้อยละ 12 

ทางลาดข้ึนหรือลงอาคารจอดรถที่ระดับพื้นดิน ต้องอยู่ห่างปากทางเข้าและทางออก
ของอาคาร ปากทางเข้าของรถหรือปากทางออกของรถไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

ให้มีบันไดระหว่างช้ันจอดรถกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร อย่างน้อยหนึ่งบันได
ส าหรับพื้นที่ในช้ันจอดรถช้ันน้ันๆ ทุก 2,000 ตารางเมตร เศษของพื้นที่ถ้าเกินกว่า 1,000 ตารางเมตร
ให้มีบันไดดังกล่าวเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งบันได หากต้องมีเกินหนึ่งบันได แต่ละบันไดต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 
30 เมตร 

ข้อ 100 พื้นที่ที่ใช้จอดรถจะลาดชันได้ไม่เกินร้อยละ 5 
ข้อ 101 ให้มีระบบระบายน้ าจากช้ันจอดรถทุกช้ัน และให้เช่ือมต่อกับระบบระบายน้ าที่

ระดับพื้นดินหรือต่ ากว่า 
ข้อ 102 ให้มีท่อดันน้ าดับเพลิงตามมาตรฐานที่หน่วยงานดับเพลิงก าหนด โดยมีหัวจ่าย

น้ าจ านวน 1 หัว ต่อพื้นที่จอดรถทุกๆ 100 คัน และหัวจ่ายน้ าห่างกันไม่เกิน 64 เมตร และให้มีไว้ทุก
ช้ันที่จอดรถยนต์อย่างน้อยช้ันละ 1 หัว เพื่อดับเพลิงได้ทุกส่วนของอาคาร 

ข้อ 103 อาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล จะต้องมีระยะ
ทางเดินรถจากปากทางเข้าออกของรถ หรือปากทางเข้าของรถ ถึงอาคารจอดรถไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
ยกเว้นกรณีอาคารจอดรถไม่เกิน 20 คัน ระยะทางดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

ในกรณีอาคารจอดรถเกิน 200 คันข้ึนไป ระยะทางดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
หรือพื้นที่จอดรถได้ไม่น้อยกว่า 10 คัน 

ข้อ 104 การคิดความสูงของอาคารจอดรถ ซึ่ งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วย
เครื่องจักรกลให้คิดความสูงของอาคารจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคารจอดรถ 
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กรณีอาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกลเช่ือมต่อกับอาคารอื่น
ให้คิดความสูงของอาคารจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคารจอดรถ 

ข้อ 105 การคิดค านวณพื้นที่อาคารจอดรถซึ่ งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วย
เครื่องจักรกลให้คิดพื้นที่ใช้จอดรถได้ 1 คัน โดยคิดทุกคันรวมกัน และรวมถึงพื้นที่อื่นๆ ที่บุคคลอาจใช้
สอยได ้

ข้อ 106 อาคารจอดรถจะใช้ลิฟต์ยกรถในการน ารถข้ึนหรือลงสู่ช้ันต่างๆ ของอาคารโดย
มีหรือไม่มีทางลาดในอาคารจอดรถก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีทางลาด จ านวนที่จอดรถต้องไม่เกิน 90 คัน ใน
กรณีที่ต้องใช้ลิฟต์ยกรถแทนทางลาดเพื่อน ารถไปสู่ช้ันใดช้ันหนึ่งจะต้องจัดให้มีลิฟต์ยกรถ 1 เครื่อง
ภายในอาคารต่อที่จอดรถ 30 คัน จ านวนที่มากเกินนั้น ถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง ตั้งแต่กึ่งหนึ่งข้ึนไป
ให้คิดเต็ม แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 2 เครื่องต่ออาคารหนึ่งหลังและห้ามใช้เป็นลิฟต์โดยสาร 

ข้อ 107 อาคารจอดรถที่สูงเกิน 10 ช้ัน จากระดับพื้นดินและข้ึนลงด้วยทางลาดได้ทุก
ช้ันจะต้องมีลิฟต์ยกรถอีกทางหนึ่งที่สามารถยกรถข้ึนลงได้ทุกช้ัน 

หมวด 10 
ก าลังวัสดุและน้ าหนักบรรทุก 
ข้อ 108 อาคารและส่วนต่างๆ ของอาคารจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับ

น้ าหนักตัวอาคารเองและน้ าหนักบรรทุกที่อาจเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนจริงรวมทั้งแรงอื่นๆ ที่กระท ากับ
ส่วนต่างๆ ของอาคารได้โดยไม่ให้ส่วนใดๆ ของอาคารต้องรับหน่วยแรงมากกว่าที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เว้นแต่มีเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เช่ือถือได้ 

ข้อ 109 ในการค านวณออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้ค านึงถึงแรงลมด้วย หาก
จ าเป็นต้องค านวณและไม่มีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เช่ือถือได้ ให้ใช้หน่วยแรงลมตามตาราง 
ดังต่อไปนี ้

  
 
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
สมัคร สุนทรเวช 
(นายสมัคร สุนทรเวช) 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 75 ง ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
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 หมายเหตุ -: เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบบันี้ เนือ่งจากข้อบัญญัติกรงุเทพมหานคร ควบคุม
การก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี สมควรแก้ไขปรบัปรุงบทบญัญัติบาง
ประการใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน ประกอบกบัได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2535 
หลายฉบบั ซึ่งกฎกระทรวงต่างๆ ดังกล่าวมีรายละเอียดบางประการไม่ครอบคลมุกบัสภาพข้อเท็จจรงิ
ในพื้นที่กรงุเทพมหานคร สมควรเพิ่มเติมรายละเอียดบทบญัญัติบางประการเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
สภาพบ้านเมืองของกรงุเทพมหานคร และโดยที่มาตรา 9 และมาตรา 10 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มบีทบญัญัตบิางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายประกอบกบั
มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติให้ตรา
เป็นข้อบญัญัติ จงึจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติน้ี  
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่าง Source Code ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



147 
 

ตัวอย่าง  ชุดค าสั่งในการวัดขนาดพื้นที่        
public static double PickPolylineArea() 
        { 
            Document doc = acadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument; 
            Database db = doc.Database; 
            Editor ed = doc.Editor; 
 
            PromptEntityResult per = ed.GetEntity("\nSelect Polyline : "); 
            if (per.Status != PromptStatus.OK) return 0; 
            Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction(); 
            double area = 0; 
 
            using (tr) 
            { 
                DBObject obj = tr.GetObject(per.ObjectId, OpenMode.ForRead); 
                ed.WriteMessage(obj.GetType().Name); 
                if (obj.GetType().Name != "Polyline" 
                    ) return 0; 
                Polyline pLine = (Polyline)obj; 
                area = pLine.Area; 
                tr.Commit(); 
            } 
            return area; 
        } 
 
 
ตัวอย่างชุดค าสั่งในการให้โปรแกรมหาระยะห่างระหว่างจุด 
private void btnGetR1_Click(object sender, EventArgs e) 
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{ 
            Document doc = Platform.ApplicationServices 
                  .Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; 
            Database db = doc.Database; 
            Editor ed =  
 
HostMgd.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor; 
            PromptDistanceOptions prDO = new PromptDistanceOptions("Select first 
point: "); 
 
            PromptDoubleResult prDR = ed.GetDistance(prDO); 
 
            if (prDR.Status != PromptStatus.OK) 
            { 
                ed.WriteMessage("กรุณาคลิกต าแหน่งในการวัดระยะใหม่อีกครั้ง"); 
            } 
            double disR1 = prDR.Value; 
            disR1 = Math.Round(disR1, 2); 
            textBoxR1.Text = disR1.ToString(); 
        } 

 
ตัวอย่างชุดค าสั่งในการให้โปรแกรมเปิด Website กฎหมายที่ใช้ส าหรบัอ้างอิง 

 
private void btnRef_Click(object sender, EventArgs e) 
        {            
System.Diagnostics.Process.Start("http://download.asa.or.th/03media/04law/cba/bb/b
b44-03.pdf"); 
        } 
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ตัวอย่างชุดค าสั่งป้องกันการกรอกข้อมลูผิดประเภท พรอ้มแจ้งเตอืนผู้ใช้งาน 
private void textBoxStorey_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)   
         { 
                int cInt = Convert.ToInt32(e.KeyChar); 
                 if ((int)e.KeyChar >= 48 && (int)e.KeyChar <= 57 || cInt == 8) 
                  {                     
   e.Handled = false;                } 
                else      
  {    e.Handled = true; 
                    MessageBox.Show("ใส่ค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น");  
   }  
 } 
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