บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๖
-----------------------

หลักการ
เพื่อใหมีเทศบัญญัติตําบลบานใหม วาดวยการควบคุมอาคารไวใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เหตุผล
เนื่องจากปจจุบันมีการขยายตัวของชุมชน และมีสิ่งปลูกสรางหรือที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งปลูกสราง
ที่อยูอาศัยนั้นตองมีการควบคุมใหเปนระเบียบหรือความถูกตองตามขอกฎหมายกําหนด โดยเทศบาลตําบลบาน
ใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาโดยใหใชพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๕ เพื่อใหมีสิ่งปลูกสรางหรือที่อยูอาศัยมีความสวยงามเปนระเบียบ มี
ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่ดีจึงเห็นควรตราเทศบัญญัตินี้ใชบงั คับตอไป

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๕๖
---------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควร ตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม วาดวยเรื่องการควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา๑๐
(๑) แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตําบลบานใหม โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบานใหม และผูวา
ราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัตินี้ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ใหเรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม เรื่องการควบคุมอาคาร
พุทธศักราช ๒๕๕๖”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒ ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ขอ ๓ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม เมื่อประกาศโดยเปดเผย ณ ที่
ทําการเทศบาลตําบลเปนตนไป
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น”หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
หมวด ๑
ลักษณะอาคารตาง ๆ
ขอ ๕ อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร หรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ ครัวไฟตองอยูนอก
อาคารเปนสัดสวนตางหาก ถาจะรวมครัวไฟไวในอาคารดวยก็ได แตตองราดพื้น บุผนังฝา เพดาน ครัวไฟดวยวัตถุ
ถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ
ขอ ๖ อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร หรือ วัตถุทนไฟเปนสวนใหญ หรือกอดวยอิฐไมเสริม
เหล็กใหปลูกสรางไดไมเกินสองชั้น
ขอ ๗ อาคารสองชั้นที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ พื้นชั้นลางของ
อาคารนั้นจะสูงจากระดับทางสาธารณะดานหนาอาคารเกินกวา ๐.๕๐ เมตร ไมได
ขอ ๘ โรงมหรสพ หอประชุม หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสองชั้น ใหทําดวยวัตถุถาวรและวัตถุ
ทนไฟเปนสวนใหญ
โรงมหรสพหรือหอประชุมที่ปลูกสรางเกินหนึ่งชั้น หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสามชั้นนอก
จากมีบันไดตามปกติแลว ตองมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอยางนอยอีกหนึ่งทาง ตามลักษณะแบบของอาคาร ที่
กําหนดให
ขอ ๙ หองแถวและตึกแถว ตองมีความกวางจากเสนกึ่งกลางของผนังดานหนึ่ง ไปยังเสน
กึ่งกลางของผนังอีกดานหนึ่งไมนอยกวา ๔ เมตร ความลึกของหองตองไมนอยกวา ๔ เมตร และตองมีประตูหรือ

ทางใหคนเขาออกไดทั้งดานหนาและดานหลัง ในกรณีที่เปนตึกแถวผนังตองทําดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟ ถา
กอดวยอิฐหรือคอนกรีตไมเสริมเหล็กหรือวัตถุทนไฟอยางอื่น ผนังนี้ตองหนาไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร
หองแถวและตึ กแถวซึ่งปลู กสรางติ ดต อกั นเปนแนวยาว ใหมีผนั งกั นไฟหนาไม นอยกวา ๒๐
เซนติเมตร ตั้งแตระดับพื้นดินขึ้นไปสูงถึงใตทองหลังคาโดยไมมีชองวาง ทุกระยะไมเกินหาหอง หองแถว ตึกแถว
หรือบานแถวจะสรางตอเนื่องกันไดไมเกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแถวหนึ่ง ๆ รวมกัน ไมเกิน ๔๐
เมตร โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย ไมวาจะเปนเจาของเดียวกันและใช
โครงสรางเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม
ตึกแถวที่สูงสามชั้นตองมีพื้นชั้นสองหรือชั้นสามสรางดวยวัตถุทนไฟชั้นใดชั้นหนึ่งเปนอยางนอย
ถาสูงเกินสามชั้นตองสรางพื้นดวยวัตถุทนไฟทุกชั้น
ขอ ๑๐ อาคารทุกชนิดจะปลูกสรางบนที่ดินซึ่งถมดวยขยะมูลฝอยมิได เวนแตขยะมูลฝอยนั้นจะ
ไดกลายสภาพเปนดินแลว หรือไดทับดวยดินกระทุงแนนไมต่ํากวา ๓๐ เซนติเมตร และมีลักษณะไมเปนอันตราย
แกอนามัยและมั่นคงแข็งแรง
ขอ ๑๑ รั้วหรือกําแพงกั้นเขตใหทําไดสูงเหนือระดับถนนสาธารณะไมเกิน ๓.๐ เมตร และตอง
ใหคงสภาพไดดิ่งอยูเสมอไป ประตูรั้วหรือกําแพงซึ่งเปนทางรถเขาออก ถามีคานบนใหวางคานนั้นสูงจากระดับ
ถนนสาธารณะไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร
ขอ ๑๒ ปายโฆษณา การกอสรางและติดตั้งปายใหเปนไปตามนี้
(๑) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่อาคารตองไมบังชองระบาย
อากาศหนาตาง ประตูหรือทางหนีไฟ
(๒) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารตอง
ไมล้ําออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และสวนบนสุดของปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตอง
สูงไมเกิน ๖ เมตร จากสวนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่ติดตั้งปายนั้น
(๓) ปายที่ยื่นจากผนังอาคารใหยื่นไดไมเกินแนวกันสาดและใหสูงไดไมเกิน
๖๐ เซนติเมตรหรือมีพื้นที่ ปายไมเกิน ๒ ตารางเมตร
(๔) ปายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไมไดยื่นจากผนังอาคาร ใหติดตั้งไดโดยมีความสูงของ
ปายไมเกิน ๖๐ เซนติเมตร วัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรือมีพื้นที่ปายไมเกิน ๒ ตารางเมตร
(๕) ปายที่ติดตั้งใตกันสาด ใหติดตั้งแนบผนังอาคารและตองสูงจากพื้นทางเทานั้นไม
นอยกวา ๒.๕๐ เมตร
(๖) ปายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพใหติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ
แตจะยื่นหางจากผนังไดไมเกิน 50 เซนติเมตร หรือหากติดตั้งปายบนกันสาดจะตองไมยื่นล้ําแนวปลายกันสาดนั้น
และมีความสูงของปายทั้งสองกรณีตองไมเกินความสูงของอาคาร
(๗) ปายที่ติดตั้งอยูบนพื้นดินโดยตรง ตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดที่
ติดตั้งปายไปจนถึงกึ่งกลาง ถนนสาธารณะที่อยูใกลปายนั้นที่สุด และมีความยาวของปายไมเกิน ๓๒ เมตร
ขอ ๑๓ สะพานสวนบุคคลสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร และ
มีสวนลาดชันไมเกิน ๑๐ ใน ๑๐๐
สะพานที่ใชเปนทางสาธารณะสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา ๖ เมตร มีสวน
ลาดชันไมเกิน ๘ ใน ๑๐๐ มีทางเทาสองขางละไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร เวนแตสะพานที่สรางสําหรับรถยนต
โดยเฉพาะ จะไมมีทางเทาก็ได และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองขางดวย
ขอ ๑๔ การปลูกสรางโดยตอเติมหรือดัดแปลงอาคารจะตองไดรับอนุญาตกอน คือ

(๑) เพิ่มชั้นหรือขยายพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกันเกินหาตารางเมตรขึ้นไป
(๒) เปลี่ยนหลังคาหรือขยายหลังคาใหปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกวาเดิมอันเปน การ
เพิ่มน้ําหนักแกหลังคาเดิมเกินรอยละสิบ
(๓) เพิ่มหรือลดจํานวนเสาหรือคาน
(๔) เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังหรือสวนประกอบอื่น อันเปน
การเพิ่มน้ําหนักแกอาคารเดิมเกินรอยละสิบ
หมวด ๒
สวนตาง ๆ ของอาคาร
๒๐ ตารางเมตร

ขอ ๑๕ อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพื้นที่ภายในแตละหนวยที่ใช เพื่อการอยูอาศัยไมนอยกวา

ขอ ๑๖ หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๘ ตารางเมตร
ขอ ๑๗ หองนอนหรือหองที่ใชเปนที่พักอาศัยในอาคาร ใหมีชองประตูและหนาตางเปนเนื้อที่
รวมกันไมนอยกวารอยละสองของพื้นที่ของหองนั้น โดยไมรวมนับสวนประตูหรือหนาตางอันติดตอกับหองอื่น
ขอ ๑๘ ชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้
ประเภทอาคาร
ความกวาง
๑. อาคารที่อยูอาศัย
๑.๐๐ เมตร
๒. อาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน ๑.๕๐ เมตร
อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารพิเศษ
ขอ ๑๙ ยอดหนาตางและประตูในอาคาร ใหทําสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร และบุคคล
ซึ่งอยูในหองตองสามารถเปดประตูหนาตางและออกจากหองนั้นไดโดยสะดวก
ขอ ๒๐ หองหรือสวนของอาคารที่ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตองมีระยะดิ่งไมนอยกวาตามที่
กําหนดไวดังตอไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

ประเภทการใชอาคาร
หองที่ใชเปนที่พักอาศัย บานแถว หองพักโรงแรม หองเรียน
นักเรียนอนุบาล ครัวสําหรับอาคารอยูอาศัย หองพักคนไขพิเศษ
ชองทางเดินในอาคาร
หองที่ใชเปนสํานักงาน หองเรียน หองอาคาร หองโถงภัตตาคาร
โรงงาน
หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม คลังสินคา โรงครัว
ตลาดและอื่น ๆ ที่คลายกัน
หองแถว ตึกแถว
4.1 ชั้นลาง

ระยะดิ่ง
๒.๖๐ เมตร
๓.๐๐ เมตร
๓.๕๐ เมตร
๓.๕๐ เมตร

4.2 ตั้งแตชั้นสองขึ้นไป
๕. ระเบียง

๓.๐๐ เมตร
๒.๒๐ เมตร

ความสูงสุทธิ ของอาคารสวนที่ใชจอดรถยนต หมายถึง ความสูงจากพื้นถึงใตคานหรือทอหรือ
สิ่งคลายคลึงกันตองไมนอยกวา ๒.๑๐ เมตร
หองในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหวางพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต ๕ เมตรขึ้นไป จะทําพื้นชั้นลอยใน
หองนั้นก็ได โดยพื้นชั้นลอยดังกลาวนั้นตองมีเนื้อที่ไมเกินรอยละสี่สิบของเนื้อที่หอง ระยะดิ่งระหวางพื้นชั้นลอย
ถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตองไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร และระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงพื้นชั้นลอยตองไมนอยกวา ๒.๔๐
เมตร
ขอ ๒๑ พื้นชั้นลางของอาคารที่พักอาศัยตองมีระดับอยูเหนือพื้นดินปลูกสรางไมต่ํากวา ๗๕
เซนติเมตร แตถาเปนพื้นซีเมนต อิฐ หิน หรือวัตถุแข็งอยางอื่นที่สรางติดพื้นดิน ตองมีระดับอยูเหนือพื้นดิน
ปลูกสรางอาคารไมต่ํากวา ๑๐ เซนติเมตร และถาเปนอาคารตั้งอยูริมทางสาธารณะ ความสูงจะตองวัดจากระดับ
ทางสาธารณะนัน้
ในกรณีที่มีการถมดินเพื่อปลูกสรางอาคารใหถมดินไดไมเกินความสูง ๕๐ เซนติเมตร จากระดับ
ทางสาธารณะดานหนา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ผูขออนุญาตจะตองทํา
การฝงทอลอดดานหนาใหการระบายน้ําเปนไปไดโดยสะดวก ตลอดจนตองหาทางปองกันมิใหเกิดความเดือดรอน
แกที่ดินขางเคียงอีกดวย
ขอ ๒๒ หามมิใหมีประตูหนาตางหรือชองลมจากครัวไฟเปดเขาสูหองสวมหรือหองนอนของ
อาคารไดโดยตรง
ขอ ๒๓ เตาไฟสําหรับโรงงานหรือการพาณิชย ตองมีผนังเตากอดวยอิฐดินเผาหรืออิฐทนไฟ
กําบังความรอนมิใหเกิดอันตรายไฟไหมสวนอาคารที่ตอเนื่องกับเตา และตองตั้งอยูในอาคารที่ประกอบดวยวัตถุ
ทนไฟ ทั้งนี้ เตาตองตั้งหางจากผนังอาคาร หรือสิ่งที่เปนเชื้อไฟรอบรัศมีไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร โครง หลังคา
วัตถุมุงหลังคา ปลองระบายควันไฟ และเพดาน สวนประกอบเพดาน ถามีตองเปนวัตถุทนไฟ และตองทําปลอง
ระบายควันไฟมิใหฝาผนังหรือหลังคารับความรอนจัด โดยความสูงของปลองตองสูงกวา หลังคาอาคารขางเคียง
ภายในระยะโดยรอบ ๒๕.๐๐ เมตร ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร และมีความกวางของปลองโดยวัดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตร
ขอ ๒๔ ประตูสําหรับอาคารสาธารณะโรงงานหรืออาคารพาณิชย ถามีธรณีประตูตองเรียบเสมอ
กับพื้น
ขอ ๒๕ บันไดของอาคารอยูอาศัยถามีตองมีอยางนอยหนึ่งบันไดที่มีความกวางสุทธิไมนอยกวา
๘๐ เซนติเมตร ชวงหนึ่งสูงไมเกิน ๓ เมตร ลูกตั้งสูงไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันได
เหลื่อมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตรและตองมีพื้นหนาบันไดมีความกวางและยาวไม
นอยกวาความกวางของบันได
บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๓ เมตร หรือนอยกวานั้น และชานพักบันได
ตองมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนต่ําสุด
ของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา ๑.๙๐เมตร
ขอ ๒๖ บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน อาคาร
สาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไม
เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร แตสําหรับบันไดของอาคารดังกลาวที่ใช

กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร
ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา ๑.๕๐ เมตร ตองมีบันไดอยางนอย ๒ บันได และแตละบันไดตองมีความ
กวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร
บันไดของอาคารที่ใชเปนที่ชุมชนของคนจํานวนมาก เชน บันไดหองประชุมหรือหองบรรยายที่มี
พื้นที่รวมกันตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไปหรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกัน
ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแตละชั้นของอาคารนั้นที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป ตองมีความกวางไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร ตองมีบันไดอยางนอยสองบันได ถามีบันไดเดียวตองมีความ
กวางไมนอยกวา ๓ เมตร
บันไดที่สูงเกิน ๔ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๔ เมตร หรือนอยกวานั้น และระยะดิ่งจาก
ขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนต่ําสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา ๒.๑๐ เมตร
ชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยกวาความกวางสุทธิของ
บันไดเวนแตบันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน ๒ เมตรชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดจะมีความยาวไมเกิน 2 เมตรก็
ได
บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองมีลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๘ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตรและตองมีราวบันไดกันตกบันไดที่มีความ
กวางสุทธิเกิน ๖ เมตร และชวงบันไดสูงเกิน ๑ เมตร ตองมีราวบันไดทั้งสองขางบริเวณจมูกบันไดตองมีวัสดุ
กันลื่น
ขอ ๒๗ บันไดตามขอ ๒๖ จะตองมีระยะหางไมเกิน ๔๐ เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น
ขอ ๒๘ บันไดตามขอ ๒๕ และ ขอ ๒๖ ที่เปนแนวโคงเกิน ๙๐ องศา จะไมมีชานพักบันไดก็ได
แตตองมีความกวางเฉลี่ยของลูกนอนไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ ๒๕ และไมนอยกวา ๒๕
เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ ๒๖
ขอ ๒๙ บันไดซึ่งมีชวงระยะสูงกวาที่กําหนดไว ใหทําที่พักมีขนาดกวางยาวไมนอยกวาสวนกวาง
ของบันไดนั้น ถาตอนใดตองทําเลี้ยวมีบันไดเวียนสวนแคบที่สุดของลูกนอนตองกวางไมนอยกวา 10 เซนติเมตร
อาคารที่มีบันไดติดตอกันตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไป พื้น ประตู หนาตาง วงกบ ของหองบันได บันไดและ
สิ่งกอสรางโดยรอบบันได ตองกอสรางดวยวัตถุทนไฟ
หนาตางหรือชองระบายอากาศ หรือชองแสงสวางซึ่งทําติดตอกันสูงเกิน ๑๐.๐๐ เมตร ตอง
สรางดวยวัตถุทนไฟ
ขอ ๓๐ ลิฟตสําหรับบุคคลใชสอยใหทําไดแตในอาคารที่ซึ่งประกอบดวยวั ตถุทนไฟเปนสวน
ใหญ และโดยเฉพาะสวนตอเนื่องกับลิฟตนั้นตองเปนวัตถุทนไฟทั้ง สิ้น สวนปลอดภัยของลิฟตตองมีอยูไมนอย
กวาสี่เทาของน้ําหนักที่กําหนดให
ขอ ๓๑ วัตถุมุงหลังคาใหทําดวยวัตถุทนไฟ เวนแตอาคารซึ่งตั้งอยูหางอาคารอื่น ซึ่งมุงดวยวัตถุ
ทนไฟ หรือหางเขตที่ดินหรือทางสาธารณะเกิน ๔๐.๐๐ เมตร จะใชวัตถุอื่นก็ได
ขอ ๓๒ สวนฐานรากของอาคารซึ่งอยูใตดินตอเนื่องกับทางสาธารณะจะล้ําทางสาธารณะเขาไป
ไมได
ฐานรากของอาคาร
ตองทํ าเปนลักษณะถาวรมั่นคงพอที่จะรับน้ําหนักของอาคารและ
น้ําหนักที่จะใชบรรทุกไดโดยปลอดภัย ในกรณีที่เห็นวาการกําหนดฐานรากยังไมมั่นคงเพียงพอใหเรียกรายการ
คํานวณจากเจาของอาคารเพื่อประกอบการพิจารณาได

สภาพที่เหมาะสม

ขอ ๓๓ อาคารที่ปลูกสรางสูงเกินเจ็ดชั้น ใหมีพื้นที่ดาดฟาเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศตาม

หมวด ๓
แนวอาคารและระยะตาง ๆ
ขอ ๓๔ หามมิใหบุคคลใดปลูกสรางอาคารหรือสวนของอาคาร ยื่นออกมาในหรือเหนือทาง
หรือที่ดินสาธารณะ
ขอ ๓๕ ตึกแถว หองแถว อาคารพาณิชย โรงงาน และอาคารสาธารณะที่ไดรนแนวหางจากเขต
ทางสาธารณะไมเกิน ๒.๐๐ เมตร ทองกันสาดของพื้นชั้นแรกตองสูงจากระดับทางเทาที่กําหนด ๓.๒๕ เมตร
ระเบียงดานหนาอาคารยื่นไดไมเกินสวนยื่นสถาปตยกรรม
หามระบายน้ําจากกันสาดดานหนาอาคารและจากหลังคา ลงในที่สาธารณะหรือในที่ดินที่ไดรน
แนวอาคารจากเขตทางสาธารณะโดยตรง แตใหมีรางระบายหรือทอระบายรับน้ําจากกันสาดหรือ
หลังคาใหเพียงพอลงไปถึงพื้นดินแลวระบายลงสูทอสาธารณะหรือบอพัก
อาคารตามวรรคหนึ่งที่ไ ดร นแนวห างจากเขตทางสาธารณะเกิน ๒.๐๐ เมตร หากมี กันสาด
ระเบียงหรือสวนยื่นสถาปตยกรรมใดยื่นออกมาในระยะ ๒.๐๐ เมตร จากเขตทางสาธารณะตองปฏิบัติตามสอง
วรรคแรกดวย
ขอ ๓๖ หามมิใหปลูกสรางอาคารสูงกวาระดับพื้นดินเกินสองเทาของระยะจากผนังดานหนาของ
อาคารถึงแนวถนนฟากตรงขาม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีเปนพิเศษ
ขอ ๓๗ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา ๖ เมตร ใหรน
แนวอาคารหางจากกึง่ กลางถนนสาธารณะอยางนอย ๓ เมตร
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารพาณิชย โรงงาน
อาคารสาธารณะปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดตั้งหรือตั้งปายหรือคลังสินคา ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนน
สาธารณะ
(๑) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ใหรนแนวอาคารหางจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะ อยางนอย ๖ เมตร
(๒) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต ๑๐ เมตรขึ้นไป แตไมเกิน ๒๐ เมตร ใหรน
แนวอาคารหางจาก เขตถนนสาธารณะอยางนอย ๑ ใน ๑๐ ของความกวางของถนนสาธารณะ
(๓) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขต
ถนนสาธารณะอยางนอย ๒ เมตร
ขอ ๓๘ อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากันขนาบอยูเมื่อระยะ
ระหวางถนนสาธารณะสองสายนั้นไมเกิน ๖๐ เมตร และสวนกวางของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กวางกวา
ไมเกิน ๖๐ เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบที่ใกลที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับ
แนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวางกวา
ขอ ๓๙ อาคารหลังเดียวซึ่งอยูที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน ความสูงของอาคาร
ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบที่ใกลที่สุด จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขาม
ของสายที่กวางกวา และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน ๖๐ เมตร

สําหรับอาคารซึ่งเปนหองแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบ
กวาตองไมเกิน ๑๕ เมตร
ขอ ๔๐ ระยะหางของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังอาคารมีประตูหนาตาง ชองระบายอากาศ
ชองแสง หรือระเบียงอาคาร ตองมีระยะหางจากเขตที่ดินดังนี้
(๑) ผนังอาคาร สวนที่สูงไมเกิน ๙ เมตร ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร
(๒) ผนังอาคารสวนที่สูงเกิน ๙ เมตร แตไมเกิน ๒๓ เมตร ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา
๓ เมตร
ขอ ๔๑ ผนังอาคารที่อยูหางเขตที่ดินนอยกวาที่กําหนดไวในขอ ๔๐ (๑) และ (๒) ตองอยูหาง
เขตทีด่ ินไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร และตองกอสรางเปนผนังทึบและดาดฟาของอาคารดานนั้นใหทําผนังทึบสูง
จากดาดฟาไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดินตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของ
ที่ดินขางเคียงดานนั้น
ขอ ๔๒ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) อาคารอยูอาศัย และอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวน
ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
(๒) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไมได
ใชเปนที่อยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวา ๑๐ ใน ๑๐๐ สวนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคารแตถา
อาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วางตาม (๑)
(๓) หองแถวหรือตึกแถวซึ่ งดานหนาไมติดริมถนนสาธารณะ ตองมีที่วางดานหนา
อาคารกวางไมนอยกวา ๖ เมตร โดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นล้ําเขาไปในพื้นที่ดังกลาว
หองแถวหรือตึกแถว ตองมีที่วางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร เพื่อใชติดตอถึงกัน
โดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นล้ําเขาไปในพื้นที่ดังกลาว เวนแตการสรางบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ําไม
เกิน ๑.๔๐ เมตร
ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหาหรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐
เมตร ตองมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางไมนอยกกวา ๔ เมตร เปนชองตลอดความ
ลึกของหองแถวหรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่วางหลังอาคาร
หองแถวหรือตึกแถวที่สรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง ๔๐ เมตร แตมี
ที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางนอยกวา ๔ เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวางแถว
ดานขางของหองแถวหรือตึกแถว แตใหถือวาหองแถวหรือตึกแถวนั้นสรางตอเนื่องเปนแถวเดียวกัน
ที่วางตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรือสิ่งกอสรางอื่น
ใด หรือจัดใหเปนบอน้ํา สระวายน้ํา ที่พักมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไมได
หองแถวหรือตึกแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอื่น ตองมีที่วางระหวางดานขางของหองแถว
หรือตึกแถวกับเขตที่ดินของอื่นนั้นกวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่กอสรางขึ้นทดแทน
อาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไมมากกวาพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร
ขอ ๔๓ หองแถว ตึกแถว และอาคารพาณิชย ตองมีชองหนาตางหรือประตูเปดสูภายนอกไดไม
นอยกวา ๒๐ ใน ๑๐๐ สวน ของพื้นที่อาคารทุกชั้น
ชองหนาตางหรือประตูเปดสูภายนอก หมายถึง ชองเปดของผนังดานทางสาธารณะหรือดานที่
หางที่ดินเอกชนสําหรับอาคารชั้นสองลงมาไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร สําหรับชั้นสามขึ้นไปไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร

ขอ ๔๔ อาคารที่กอสรางมากอนเทศบัญญัตินี้ มีแนวอาคารและระยะขัดเทศบัญญัตินี้ หามตอ
เติมหรือขยาย เวนแตซอมแซมเพื่อความมั่นคง แข็งแรง และเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม
ขอ ๔๕ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้มีความผิดตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๔๖ คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาตและคาธรรมเนียมในการตรวจ
แบบแปลน ใหเปนไปตามกฎกระทรวง
หมวด ๔
ระบบระบายน้ําและการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล
ขอ ๔๗ ในเทศบัญญัตินี้
“น้ําเสีย’’หมายความวาของเหลวที่ผานการใชแลวทุกชนิดทั้งที่มีกากและไมมีกาก
“ระบบน้ําบําบัดน้ําเสีย’’ หมายความวา กระบวนการทําหรือปรับปรุงใหมีคณ
ุ ภาพเปนน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร
“น้ําทิ้ง’’ หมายความวา น้ําจากอาคารที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่
กําหนดสําหรับที่จะระบายลงแหลงรองรับน้ําทิ้งได
“แหลงรองรับน้ําทิ้ง’’ หมายความวา ทอระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แมน้ํา ทะเล และแหลงน้ําสาธารณะ
ขอ ๔๘ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงตองมีระบายน้ําฝนออกจากอาคารที่เหมาะสมและเพียง
พอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่นหรือเกิดน้ําไหลนองไปยังที่ดินอื่นที่มีเขตติดตอกับเขตที่ดินที่
เปนที่ตั้งของอาคารนั้น
การระบายน้ําฝนออกจากอาคารวรรคหนึ่งจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งโดยตรงก็ได
ข อ ๔๙ อาคารและประเภทและลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ ต อ งจั ด ให มี ร ะบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ําเสียออกจากอาคารใหเปนน้ําทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนดไวในขอ
๕๐
๔๙.๑ หอพักตามกฏหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๕๐ หอง
๔๙.๒ สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
๔๙.๓ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มีจํานวนเตียงรับผูปวยไว
คางคืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังไมเกิน ๑๐ เตียง
๔๙.๔ สถานศึ ก ษาที่ มีพื้ น ที่ เ ดี ย วกั นทุ ก ชั้ น ในอาคารหลั ง เดี ย วกั น หรื อ หลายหลั ง
รวมกันไมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
๔๙.๕ อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชนที่
มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
๔๙.๖ หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกั นทุกชั้นในอาคารหลังเดียว
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
๔๙.๗ ตลาดที่มีพื้นที่เดียวกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน
๕๐๐ ตารางเมตร

๔๙.๘ ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลาย
หลังรวมกันไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๔๙.๙ อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไมเกิน
๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ขอ ๕๐ น้ําทิ้งจากอาคารที่จะระบายจากอาคารลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งไดตองมีคุ ณภาพน้ําทิ้ง
ตามประเภทของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
๑. พีเอช
๒. บีโอดี ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๓. ปริมารสายแขวนลอย ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๔. ปริมาณสายละลายเพิ่มขึ้นจากน้ําใชไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๕. ปริมาณตะกอนหนัก ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๖. ทีเค ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๗. ออรแกนิก-ไนโตรเจน ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๘. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๙. น้ํามันและไขมันไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)
๑๐. ซัลไฟล ไมเกิน
(มิลลิกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร)

อาคารตามขอ 3
๕-๙
๙-๐
๖-๐
๕๐๐
๐.๕
๔๐
๑๕
๒๕
๒๐
๔๐

“พีเอช’’ หมายความวา คาขิงความเปนกรดและดางของน้ําที่เกิดจากคาลบของลอกฐานสิบของความ
เขมขนเปนโมลของอนุมูลไฮโดรเจน
“บีโอดี’’ หมายความวาปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใชในการยอยสารอินทรียชนิดที่ยอยสลายได
ภายใตภาวะของออกซิเจนที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส ในเวลาหาวัน ซึ่งใชเปนการตรวจวัดระดับปริมาณ
สารอินทรียที่มีอยูในตัวอยางน้ํานั้นๆ
“ปริมาณสารแขวนลอย’’ หมายความวา สารที่ตกคางบนแผนกรองในกรองน้ําผานแผนกรองประเภท
Glass fiber filter-disks เสนผานศูนยกลาง ๔.๗ เซนติเมตร เชน whayman type GF/C หรือ Gelman type
A

“ปริมาณสารละลาย’’ หมายความวา สารที่ละลายอยูในน้ําและจะเหลืออยูในตะกอน หลังจากกําจัด
ปริมาณสารแขวนลอยและปริมารตะกอนหนักแลวผานการระเหยดวยไอน้ําและทําใหแหงที่อุณหภูมิ ๑๐๓-๑๐๕
องศาเซลเซียสในเวลาหนึ่งชั่วโมง
“ปริมาณตะกอนหนัก’’ หมายความวา สารที่แขวนลอยอยูในน้ํา ซึ่งสามารถตกตะกอน ไดโดยแรงโนม
ถวงของโลกภายใตภาวะที่สงบนิ่งในเวลาหนึ่งชั่วโมง
“ทีเคเอ็น’’ หมายความวา ไนโตรเจนที่อยูในรูปแอมโมเนียและออรแกนิก-ไนโตรเจน
“ออรแกนิก-ไนโตรเจน’’ หมายความวา ไนโตรเจนที่อยูในสารประกอบอินทรียประเภทโปรตีนและผลิตผลจาก
การยอยสลายไขมัน เชน โพลิเพปไทด และกรดอะมิโน เปนตน
“แอมโมเนีย-ไนโตรเจน’’ หมายความวา ไนโตรเจนทั้งหมดที่มีอยูในรูปแบบ NH 4+ หรือ NH3 ซึ่ง
สมดุลกัน
“น้ํ า มั น และไขมั น ’’ หมายความว า สารอิ นทรี ย จํ าพวกน้ํ ามั น ไขมั น ขี้ ผึ้ง และกรด ไขมั นที่ น้ําหนั ก
โมเลกุ ลสูง โดยเป นสารประกอบไฮโดรคาร บ อนและเอสเตอร เป นตน สารเหล านี้ จะถู กสกั ดได ดวยทําลาย
ประเภทเฮกเซน คลอโรฟร อม และไดเอทิลอี เทอร แลวแยกส วนโดยการระเหยแหงที่อุณหภูมิ ๑๐๓ องศา
เซลเซียส
“ซัลไฟด’’ หมายความวา สารประกอบพวกไฮโดรเจนซัลไฟดทั้งชนิดที่ละลายน้ํา และชนิดที่เปนอนุมูล
รวมทั้งสารประกอบพวกโลหะซัลไฟดที่ปนอยูกับตะกอนแขวนลอยในน้ํา
ขอ ๕๑ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร ตามที่กําหนดในขอ ๔๙ และอาคารพักอาศัยประเภท
บานเดี่ยว หองแถว ตึกแถว บานแถว หรือบานแฝด ใหแสดงแบบระบบบําบัดน้ําเสียโดยจะตองประกอบดวย
๕๑.๑ บอเกรอะ ซึ่งตองมีลักษณะตองมิดชิดน้ําซึมผานไมได เพื่อใชเปนที่แยกกาก ที่
ปนอยูกับน้ําเสียทิ้งไวใหตกตะกอน
๕๑.๒ บอซึม ซึ่งตองมีลักษณะที่สามารถใชเปนที่รองรับน้ําเสียนั้นผานอิฐหรือหินหรือสิ่ง
อื่นใดเพื่อใหเปนน้ําทิ้ง บอเกรอะและบอซึมตามวรรคหนึ่งตองมีขนาดไดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใชของผูที่
อาศัยในอาคารนั้นในกรณีที่จะไมใชวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อาจใชวิธีอื่นในการปรับปรุงน้ําเสียให ได
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวสําหรับอาคารในขอ ๔ ก็ได
ขอ ๕๒ การกําจัดน้ําทิ้งจากอาคารจะดําเนินการระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง หรือระบายลงสู
พื้นดินโดยใชวิธีผานบอซึมหรือโดยวิธีอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคารนั้นก็ได แตตองไมก อใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญแกผูอื่นหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๕๓ กรณีที่อาคารใดจัดใหมีทางระบายน้ําเพื่อระบายน้ําเพื่อระบายน้ําจากอาคารลงสูแหลง
รองรับน้ําทิ้งทางระบายน้ํานั้นตองมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทําความสะอาดไดโดยสะดวก และตองวาง
ตามแนวตรงที่สุดเทามีจะทําได โดยตองมีสวนลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ ใน ๒๐๐ หรือตองมีสวนลาดเอียงเพียงพอให
น้ําทิ้งไหลเร็วไมต่ํากวา ๖๐ เซนติเมตรตอวินาที
ขนาดของทางระบายน้ําตองมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําทิ้งของอาคารนั้น โดยถา เปนทางระบายน้ํา
แบบทอปดตองมีเสนผานศูนยกลางภายในไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร โดยตองมีบอพักสําหรับตรวจการระบายน้ํา
ทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไมเกิน ๑๒ เมตร หรือทุกระยะไมเกิน ๒๔ เมตร ถาทางระบายน้ําแบบทอปดนั้นมีขนาด
เสนผานศูนยกลางภายในตั้งแต ๖๐ เซนติเมตร ขึน้ ไป ในกรณีที่เปนทางระบายน้ําแบบอื่นตองมีความกวางภายใน
ที่ขอบบนสุดไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร
ขอ ๕๔ อาคารที่ใชเปนตลาด โรงแรม ภัตตาคาร หรือ สถานพยาบาล ตองจัดใหมีที่รองรับขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม
ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน
ตองมีการระบายน้ําเสียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสูระบบบําบัดน้ําเสียบ
ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา
ตองมีความจุไมนอยกวา ๑.๒ ลิตรตอพื้นที่ของอาคารหนึ่งตารางเมตร
ตองจัดไวในที่ที่สามารถขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไดโดยสะดวกและตองมีระยะหางจาก
สถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา ๔ เมตร แตถาที่รองรับขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา ๓ ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไม
นอยกวา ๑๐ เมตร
บทเฉพาะกาล



ขอ ๕๕ การขออนุญาตปลูกสรางอาคารที่ไดยื่นคําขอไวกอนเทศบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหปฏิบัติตาม
เทศบัญญัติและกฎกระทรวงที่ใชอยูเดิม
ขอ ๕๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานใหม มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และให
มีอํานาจออกระเบียบ คําสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56
ลงชื่อ สํารวย ชุนเกาะ
( นางสํารวย ชุนเกาะ )
นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
เห็นชอบ
วาที่ร.ต. นิรันดร ดุจจานุทัศน
( นิรันดร ดุจจานุทัศน )
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๖ ทวิ)
(๖ ตรี)
(๗)
(๘)
(๘ ทวิ)
(๙)

อัตราคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตกอสราง
ฉบับละ
๒๐ บาท
ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ
๑๐ บาท
ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ
๑๐ บาท
ใบอนุญาตเคลื่อนยาย
ฉบับละ
๑๐ บาท
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
ฉบับละ
๒๐ บาท
ใบรับรอง
ฉบับละ
๑๐ บาท
ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ
๑๐ บาท
การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔)
การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตราใน (๖ ทวิ)
การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับการกอสรางหรือสําหรับ
สวนที่มีการดัดแปลงดังนี้
(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร
ตารางเมตรละ ๒
บาท
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบหาเมตร
ตารางเมตรละ ๔
บาท
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน
(ค) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใด
ตารางเมตรละ ๔
บาท
ชั้นหนึ่งเกินหารอยกิโลกรัมตอหนึ่งตารางเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน
(ง)
ปาย คิดตามพื้นทีข่ องปายโดยเอาสวนกวางที่สุด คูณดวย
สวนยาวที่สุด
ตารางเมตรละ ๔
บาท
(จ)
อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทางหรือทอ
เมตรละ ๑
บาท
ระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกําแพง คิดตามความยาว

ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปใหถือ
เปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง

