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กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๖๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑)  (๗)  และ  (๘)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้   

ใหยกเลิกความในขอ  ๔๘  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และใหใชความตอไปนี้แทน   

“ขอ ๔๘ การกอสรางอาคารในที่ดินเจาของเดียวกัน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   
(๑) ผนังของอาคารดานที่มีหนาตาง  ประตู  ชองระบายอากาศหรือชองแสง  หรือระเบียง

ของอาคารตองมีระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดานที่มีหนาตาง  ประตู  ชองระบายอากาศหรือชองแสง  
หรือระเบียงของอาคาร  ดังตอไปนี้   

 (ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจากผนัง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ไมนอยกวา  ๔  เมตร   

 (ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจากผนัง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ไมนอยกวา  ๕  เมตร 

 (ค) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ผนังหรือระเบียงของอาคารตอง
อยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ไมนอยกวา  ๖  เมตร 
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(๒) ผนังของอาคารดานที่เปนผนังทึบตองมีระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดานที่มีหนาตาง  
ประตู  ชองระบายอากาศหรือชองแสง  หรือระเบียงของอาคาร  ดังตอไปนี้   

 (ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๕  เมตร  ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ไมนอยกวา  ๒  เมตร 

 (ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๕  เมตร  ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ไมนอยกวา  ๓  เมตร 

 (ค) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ผนังของอาคารตองอยูหาง
จากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร 

 (ง) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ผนังของอาคารตองอยูหาง
จากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ไมนอยกวา  ๓.๕๐  เมตร 

(๓) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ดานที่เปนผนังทึบตอง
อยูหางจากผนังของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน  ๑๕  เมตร  แตไมถึง  ๒๓  เมตร  ดานที่เปนผนังทึบ   
ไมนอยกวา  ๑  เมตร   

สําหรับอาคารที่มีลักษณะตาม  (๒)  และ  (๓)  ผนังของดาดฟาของอาคารดานที่อยูใกลกับ
อาคารอื่นใหทําการกอสรางเปนผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟาไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บัญญัติ  จันทนเสนะ 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ขอ  ๔๘  แหงกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๕๕   
(พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไดกําหนดหลักเกณฑเกีย่วกบั
ระยะหางของอาคารที่กอสรางในที่ดินเจาของเดียวกันไมสอดคลองกับกรณีการกอสรางอาคารที่อยูในที่ดินตาง
เจาของกัน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาวใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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