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กฎกระทรวง
ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
สําหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่สําหรับผู้มีรายได้น้อย
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๗ (๘) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“โครงการ” หมายความว่า โครงการแต่ละแห่งที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็น
ที่อยู่อาศัย สําหรับผู้มีรายได้น้อย ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐผู้เสนอโครงการกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
“บ้านเดี่ยวสําหรับผู้มีรายได้น้อย” หมายความว่า อาคารในโครงการซึ่งก่อสร้างไม่ติดต่อกับ
อาคารอื่น มีระยะร่นด้านหน้า ด้านข้าง และมีที่ว่างด้านหลัง ระหว่างรั้ว หรือแนวเขตที่ดินกับผนัง
ริมนอกของอาคารแต่ละอาคารแยกจากกันเป็นสัดส่วน และมีความสูงไม่เกินสามชั้น
“บ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อย” หมายความว่า อาคารในโครงการซึ่งก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็น
แถวยาวตั้ งแต่ส องคู หาขึ้น ไป มีผนั งแบ่ง อาคารเป็ น คู หา มีร ะยะร่น ด้า นหน้า และมีที่ ว่า งด้ านหลั ง
ระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับผนังริมนอกของอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น
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“บ้านแฝดสําหรับผู้มีรายได้น้อย” หมายความว่า อาคารในโครงการซึ่งก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน
มีผนัง แบ่งอาคารเป็น บ้าน มีร ะยะร่น ด้านหน้าและมีที่ว่างด้านหลัง และด้ านข้าง ระหว่างรั้ว หรื อ
แนวเขตที่ดินกับผนังริมนอกของอาคารแต่ละบ้านมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่ว น
และมีความสูงไม่เกินสามชั้น
“บ้านกลุ่มสําหรับผู้มีรายได้น้อย” หมายความว่า อาคารในโครงการซึ่งก่อสร้างเป็น อาคาร
หลั ง เดี ย วกั น มี ผ นั ง แบ่ ง อาคารออกเป็ น บ้ า นไม่ เ กิ น สี่ บ้ า น แต่ ล ะบ้ า นมี ท างเข้ า ออกแยกจากกั น
เป็นสัด ส่วน โดยมีร ะยะร่นด้านหน้าและมีที่ว่างด้านข้าง ระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดิน กับผนังริมนอก
ของอาคารแต่ละบ้านต่อเนื่องกัน และมีความสูงไม่เกินสามชั้น
“อาคารอยู่อาศัยรวมสําหรับผู้มีรายได้น้อย” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคารในโครงการที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับ
แต่ละครอบครัว และมีความสูงไม่เกินห้าชั้น
ข้อ ๒ ในกรณีที่ กฎกระทรวงนี้มิไ ด้กํา หนดเรื่อ งใดไว้ ให้นํา ข้อกํ าหนดในเรื่อ งนั้น ตาม
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับทั่วไป มาใช้บังคับกับอาคารตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลมด้วย ทั้งนี้ ให้นํา
บรรดาบทบัญญัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับ “บ้านแถว” “บ้านแฝด” หรือ “อาคารอยู่อาศัยรวม” มาใช้
บังคับกับ “บ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อย” “บ้านแฝดสําหรับผู้มีรายได้น้อย” หรือ “อาคารอยู่อาศัย
รวมสําหรับผู้มีรายได้น้อย” ตามลําดับ โดยอนุโลมด้วย
ข้อ ๓ มิใ ห้ นํา ข้ อ กํา หนดตามกฎกระทรวงนี้ ที่ เกี่ ย วกับ ระยะระหว่ า งอาคารกั บ อาคาร
หรือ เขตที่ดิน ของผู้อื่ น หรื อที่ส าธารณะมาใช้กั บอาคารในโครงการที่ อยู่ติ ด กับ ที่ส าธารณะหรือ ที่ดิ น
ของผู้อื่นที่อยู่นอกโครงการ
ข้อ ๔ ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่อยู่ในโครงการให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้
เว้ น แต่ จ ะเป็ น การดั ด แปลงหรื อ เปลี่ ย นการใช้อ าคารให้เ ป็ น ไปตามกฎกระทรวงข้ อ บัญ ญั ติ ท้อ งถิ่ น
หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับทั่วไป
ข้อ ๕ อาคารที่อยู่ในโครงการให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์
หมวด ๒
ลักษณะของอาคาร
ข้อ ๖ บ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อยแต่ละคูหาต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งฉากจาก
แนวศูนย์กลางของเสาหรือผนังด้านหนึ่งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาหรือผนังอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
มีค วามลึกของอาคารโดยวัด ระยะตั้ง ฉากกับแนวผนังริมในด้านหน้าชั้น ล่างไม่เกิน ๑๕ เมตร ทั้งนี้
ต้องมีพื้นที่ชั้นล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร และต้องมีประตูให้คนเข้าออกได้ทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง
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ในกรณีที่บ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อยแต่ละคูหามีค วามกว้างโดยวัดระยะตั้ง ฉากจากแนว
ศูนย์กลางของเสาหรือผนังด้านหนึ่งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาหรือผนังอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
ให้มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังริมในด้านหน้าชั้นล่างไม่เกิน ๒๔ เมตร ทั้งนี้
ต้อ งมี พื้ น ที่ ชั้น ล่ า งแต่ ล ะคู ห าไม่ น้ อยกว่ า ๑๘ ตารางเมตร โดยส่ ว นที่ มี ความลึ ก ของอาคารเกิ น
๑๖ เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง ๑๒ ถึง ๑๖ เมตร
และให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ชั้นล่างของอาคารนั้น
ข้อ ๗ บ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อยจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบห้าคูหา และมีความ
ยาวของอาคารแถวหนึ่ง ๆ รวมกันไม่เกิน ๔๕ เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาหรือผนังแรก
ถึง จุ ด ศู น ย์ ก ลางของเสาหรื อ ผนั ง สุด ท้ า ย ไม่ ว่ า จะเป็ น เจ้ า ของเดีย วกั น และใช้ โ ครงสร้ า งเดี ย วกั น
หรือแยกกันก็ตาม
หมวด ๓
พื้นที่ภายในอาคาร
ข้อ ๘ อาคารอยู่อาศัยรวมสําหรับผู้มีรายได้น้อยต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการ
อยู่อาศัยสําหรับแต่ละครอบครัวไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร
ข้อ ๙ ห้องนอนในอาคารที่อยู่ในโครงการต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖ ตารางเมตร
ข้อ ๑๐ ช่องทางเดินในอาคารที่อยู่ในโครงการ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
ช่องทางเดินในอาคารอยู่อาศัยรวมสําหรับผู้มีรายได้น้อยต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
ข้อ ๑๑ ความสูงของห้องที่ใช้สําหรับพักอาศัยภายในอาคารที่อยู่ในโครงการให้มีร ะยะดิ่ง
ไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร โดยวัดจากพื้นถึงใต้ท้องพื้น กรณีที่มีฝ้าเพดานระยะดิ่งดังกล่าว ให้วัดจากพื้น
ถึงใต้ฝ้าเพดาน
หมวด ๔
ที่ว่างภายนอกอาคาร
ข้อ ๑๒ อาคารที่ อ ยู่ ใ นโครงการแต่ ล ะหลั ง หรื อ หน่ ว ย ต้ อ งมี ที่ ว่ า งภายนอกอาคาร
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
ข้อ ๑๓ บ้านเดี่ยวสําหรับผู้มีร ายได้น้อยต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขต
ที่ดินกับผนังริมนอกของอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
ข้อ ๑๔ บ้านแถวสําหรับผู้มีร ายได้น้อยต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้ว หรือแนวเขต
ที่ดินกับผนังริมนอกของอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร เว้นแต่บ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีรั้ว
ด้านหลังอาคารและใช้ที่ว่างด้านหลังอาคารร่วมกับบ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อยอีกแถวหนึ่งให้มีที่ว่าง
ด้านหลังอาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
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ข้อ ๑๕ บ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อยที่สร้างติดต่อกันถึงสิบห้าคูหา หรือมีความยาวรวมกัน
ถึง ๔๕ เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อยนั้นกว้างไม่น้อยกว่า
๒.๕๐ เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของบ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อย
บ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อยที่สร้างติดต่อกัน ไม่ถึงสิบห้าคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง
๔๕ เมตร แต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อยนั้นกว้างน้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร
ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อย แต่ให้ถือว่าบ้านแถวสําหรับ
ผู้มีรายได้น้อยนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน
ข้อ ๑๖ บ้ า นแฝดสํ า หรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยต้ อ งมี ที่ ว่ า งด้ า นหลั ง ระหว่ า งแนวผนั ง ริ ม นอก
ของอาคารกับรั้ว หรือแนวเขตที่ดิน กว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และมีที่ว่างด้านข้างระหว่างแนวผนัง
ริมนอกของอาคารกับรั้วหรือแนวเขตที่ดิน กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
ข้อ ๑๗ บ้านกลุ่มสําหรับผู้มีรายได้น้อย ต้องมีที่ว่างด้านข้างอย่างน้อยหนึ่งด้านกว้างไม่น้อยกว่า
๒ เมตร
หมวด ๕
แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร
ข้อ ๑๘ บ้านเดี่ ย วสํา หรับผู้มี ร ายได้น้อยต้ องมีร ะยะร่น ด้านหน้าอาคารระหว่างแนวผนั ง
ริมนอกของอาคารกับรั้ว ถนน ทางเดินหรือแนวเขตที่ดิน กว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และมีระยะร่น
ด้านข้างระหว่างแนวผนังริมนอกของอาคารกับแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร หากด้านข้าง
มีบ้านเดี่ยวสําหรับผู้มีรายได้น้อยหลังอื่นอยู่ใกล้กัน ผนังริมนอกของอาคารแต่ละบ้านต้องห่างกันไม่น้อยกว่า
๑ เมตร และพื้นด้านข้างระหว่างบ้านเดี่ยวสําหรับผู้มีรายได้น้อยสองบ้านต้องเป็นพื้นคอนกรีตด้วย
ข้อ ๑๙ บ้า นแถวสํา หรั บ ผู้มี ร ายได้น้ อยต้ องมีร ะยะร่ น ด้ า นหน้า อาคารระหว่ างแนวผนั ง
ริมนอกของอาคารกับรั้ว ถนน ทางเดินหรือแนวเขตที่ดิน กว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
บ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่มีรั้วกั้นระหว่างผนังด้านหน้า ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
ตามที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้
(๑) บ้านแถวสําหรับผู้มีร ายได้น้อยที่มีค วามสูงไม่เกินสองชั้นหัน หน้าเข้าหากัน ต้องมีร ะยะ
ห่างระหว่างแถวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๒) บ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีความสูงแถวใดแถวหนึ่งเกินกว่าสองชั้นหันหน้าเข้าหากัน
ต้องมีระยะห่างระหว่างแถวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
การวัดระยะตามวรรคสอง ให้วัดจากแนวผนังริมนอกด้านหน้าของอาคารแถวหนึ่งถึงแนวผนัง
ริมนอกด้านหน้าของอาคารอีกแถวหนึ่ง
บ้านแถวสําหรับผู้มีรายได้นอ้ ยต้องมีผนังริมนอกด้านข้างของอาคารห่างจากผนังริมนอกด้านข้าง
ของอาคารอื่นที่อยู่ในโครงการไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
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ข้อ ๒๐ บ้านแฝดสํา หรั บผู้มี ร ายได้น้อ ยต้ องมี ร ะยะร่น ด้ านหน้า อาคารห่า งจากแนวผนั ง
ริมนอกของอาคารกับรั้ว ถนน ทางเดิน หรือแนวเขตที่ดิน กว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
ข้อ ๒๑ บ้านกลุ่ มสํ าหรับ ผู้มี ร ายได้น้อ ยต้ องมีร ะยะร่ น ด้ านหน้า อาคารระหว่า งแนวผนั ง
ริมนอกของอาคารกับรั้วหรือแนวเขตที่ดิน กว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่โ ครงการไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม แต่มีร ะบบบําบัด น้ําเสียจากอาคาร
ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง อาคารที่อยู่ในโครงการที่มีความสูงไม่เกินห้าชั้น และมีพื้น ที่ร วมกัน ทุกชั้น
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตรที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แ หล่งน้ําสาธารณะ เช่น แม่น้ํา คู คลอง
ลําราง หรือลํากระโดง ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่นแนวอาคาร
ให้ห่างจากเขตแหล่งน้ําสาธารณะนั้น ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะนั้นมีความกว้าง
ตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ําสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
เว้นแต่อาคารนั้นมีระบบบําบัดน้ําเสียตามข้อ ๓๒
สํา หรับ อาคารที่อ ยู่ ใ นโครงการที่ ก่ อสร้ า งหรื อดั ด แปลงใกล้ แ หล่ ง น้ํา สาธารณะขนาดใหญ่
เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่น แนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ําสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า
๑๒ เมตร
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่โครงการมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม และได้มีการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓๐ วรรคสอง และข้อ ๓๑ แล้ว และอาคารที่อยู่ในโครงการดังกล่าวมีความสูง
ไม่เกินห้าชั้น และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่ง
น้ําสาธารณะ เช่น แม่น้ํา คู คลอง ลําราง หรือลํากระโดง ที่มีค วามกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร
ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ําสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๑ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ําสาธารณะ
นั้น มีค วามกว้า งตั้ งแต่ ๑๐ เมตรขึ้ น ไป ต้ องร่น แนวอาคารให้ ห่า งจากเขตแหล่ งน้ํ าสาธารณะนั้ น
ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
ข้อ ๒๔ ผนังริมนอกของอาคารที่อยู่ในโครงการที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ หรือ
ช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินแต่ละหลังไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
ผนั งริ มนอกของอาคารที่ อยู่ ในโครงการที่ อ ยู่ห่ างจากแนวเขตที่ ดิ น น้ อยกว่ าตามที่กํ าหนด
ในวรรคหนึ่ง หรืออยู่ชิดเขตที่ดิน จะต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ
หมวด ๖
ระบบการป้องกันอัคคีภัย
ข้อ ๒๕ บ้านแถวสํ าหรั บผู้มี ร ายได้น้อ ย บ้านแฝดสําหรับผู้ มีร ายได้น้ อย และบ้า นกลุ่ ม
สําหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีความสูงไม่เกินสองชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ จํานวนคูหาหรือบ้านละไม่นอ้ ยกว่า ๑ เครื่อง
(๑) ชนิดน้ําอัดความดัน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร
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(๒) ชนิดกรด - โซดา ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร
(๓) ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓ กิโลกรัม
(๔) ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓ กิโลกรัม
อาคารตามวรรคหนึ่งที่มีความสูงเกิน สองชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งอย่างน้อย ๑ เครื่อง ทุกชั้น และทุกคูหาหรือบ้าน
อาคารอื่น นอกจากอาคารตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องติด ตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ชนิดโฟมเคมี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร
(๒) ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม
(๓) ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภท
ของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น อย่างน้อย ๑ เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เศษของ
๑,๐๐๐ ตารางเมตรให้คิดเป็น ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ
๒ เครื่อง
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุด
ของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคําแนะนําการใช้ได้
และสามารถนําไปใช้งานได้โดยสะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
ข้อ ๒๖ อาคารอยู่ อาศัย รวมสํ าหรับ ผู้มี ร ายได้น้ อยที่มี ความสูง ตั้ง แต่ สองชั้ น ขึ้ น ไปต้ องมี
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งอยู่ภายในอาคารอย่างน้อย ๑ เครื่อง ทุกชั้น
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) อุปกรณ์แ จ้ งเหตุที่มีร ะบบแจ้ง เหตุอั ต โนมัติแ ละระบบแจ้งเหตุที่ ใช้มือ เพื่อ ให้อุ ปกรณ์
ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทํางาน
(๒) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคาร
ได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้หนีไฟ
ข้อ ๒๗ ทุกระยะไม่เกิน ๖๔ เมตร ของความยาวของถนนด้านหน้าของอาคารต้องจัดให้มี
ตู้หัว ฉีด น้ําดับ เพลิง ที่ประกอบด้ ว ยหัว ต่อสายฉีด น้ํ าดับเพลิง พร้ อมสายฉีด น้ํ าดับเพลิง ขนาดเส้น ผ่า น
ศูน ย์กลาง ๒๕ มิลลิเมตร (๑ นิ้ว ) และหัว ต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิด หัว ต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒ ๑/๒ นิ้ว) พร้อมทั้งฝาครอบและโซ่ร้อยติดไว้เมื่อใช้สายฉีดน้ําดับเพลิง
ยาวไม่เกิน ๓๐ เมตร
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หมวด ๗
แบบและจํานวนของห้องน้ําและห้องส้วม
ข้อ ๒๘ ห้องน้ําและห้องส้ว มจะแยกจากกันหรือรวมกันอยู่ในห้องเดีย วกัน ก็ได้ แต่ต้องมี
ลักษณะที่จะรักษาความสะอาดได้ง่าย และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้น ที่
ห้องหรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ ระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอนต่ําสุด
ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๑.๘๐ เมตร
ในกรณี ที่ ห้ อ งน้ํ า และห้ อ งส้ ว มแยกกั น ต้ อ งมี ข นาดพื้ น ที่ ข องห้ อ งแต่ ล ะห้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า
๐.๙๐ ตารางเมตร และต้องมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร แต่ถ้าห้องน้ําและห้องส้วม
รวมอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร
หมวด ๘
แบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ
ข้อ ๒๙ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทที่อยู่ในโครงการต้องมีประตู หน้าต่าง หรือช่อง
ระบายอากาศด้านติด กับอากาศภายนอกเป็น พื้น ที่ร วมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ของห้องนั้น
ทั้งนี้ ไม่นับรวมพื้นที่ของประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอื่นหรือช่องทางเดิน
ภายในอาคาร
หมวด ๙
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ข้อ ๓๐ ระบบบําบัด น้ําเสียจากอาคารจะต้องเป็น ระบบบ่อเกรอะ บ่อกรองแบบไร้อากาศ
หรือระบบบําบัดแบบถังสําเร็จรูป
อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะตามข้อ ๒๓ ระบบบําบัดน้ําเสียตามวรรคหนึ่ง
ต้ อ งเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง บ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวมของโครงการเพื่ อ ทํ า การบํ า บั ด อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ก่ อ นปล่ อ ยลงสู่
แหล่งน้ําสาธารณะ
ข้อ ๓๑ อาคารที่อยู่ในโครงการที่มีความสูงไม่เกิน ห้าชั้น และมีพื้น ที่รวมกันทุกชั้นไม่เกิน
๒,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ําสาธารณะตามข้อ ๒๓ ต้องจัดให้มีระบบการ
ระบายน้ําและระบบบําบัด น้ําเสีย ที่มีประสิท ธิภาพเพีย งพอในการปรับปรุงน้ําเสีย จากกิจกรรมต่าง ๆ
ของอาคารให้เป็นน้ําทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ําทิ้งที่เชื่อมต่อไปยัง
บ่อบําบัด น้ําเสีย รวมของโครงการ และน้ําทิ้งที่ผ่านระบบบําบัด น้ําเสีย รวมของโครงการแล้ว ต้องมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

(๑) พีเอช ๕ - ๙
(๒) บีโอดี ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม/ลิตร
(๓) ปริมาณสารแขวนลอย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม/ลิตร
(๔) ปริมาณสารละลายที่เพิ่มขึ้นจากน้ําใช้ ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัม/ลิตร
(๕) ปริมาณตะกอนหนัก ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัม/ลิตร
(๖) ทีเคเอ็น ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัม/ลิตร
(๗) ออร์แกนิก - ไนโตรเจน ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัม/ลิตร
(๘) แอมโมเนีย - ไนโตรเจน ไม่เกิน ๒๕ มิลลิกรัม/ลิตร
(๙) น้ํามันและไขมัน ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัม/ลิตร
(๑๐) ซัลไฟด์ ไม่เกิน ๔ มิลลิกรัม/ลิตร
ข้อ ๓๒ ระบบบํ าบัด น้ํ าเสีย ที่เป็น บ่อเกรอะ บ่อซึม ต้อ งอยู่ห่า งจากแหล่ง น้ําสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่อ งจากรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญ หา
ความยากจนและขยายโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
โดยการจัดให้มีหรือพัฒนาที่อ ยู่อ าศัยต้นทุนต่ําสําหรับผู้มีร ายได้น้อยดังกล่าว โดยไม่มีอุปสรรคในด้านการ
ขออนุญาตก่อสร้างหรือด้านการกําหนดมาตรฐานของอาคารในบางส่วนที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรือ
ความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะร่น เนื้อที่ว่างภายนอกอาคาร หรือระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน เป็นต้น
และโดยที่ ม าตรา ๗ (๘) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
ยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย
ทั้ง นี้ ต้องมิใช่ก ารยกเว้นหรือ ผ่อ นผันเงื่อ นไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็ง แรง และความปลอดภัยของอาคาร
หรือความปลอดภัยของผู้ซึ่งอยู่อาศัยหรือใช้อาคาร จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

