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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑) (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ใหยกเลิกความในขอ ๔๘ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๔๘ การกอสรางอาคารในที่ดินเจาของเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ผนังของอาคารดานที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือ

ระเบียงของอาคารตองมีระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดานที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศ
หรือชองแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังตอไปนี้ 

(ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยู
หางจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน ๙ เมตร ไมนอยกวา ๔ เมตร 

(ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยู
หางจากผนัง หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ไมนอยกวา 
๕ เมตร 

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียง
ของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ 
เมตร ไมนอยกวา ๖ เมตร 

(๒) ผนังของอาคารดานที่เปนผนังทึบตองมีระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดาน
ที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังตอไปนี้ 

(ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนัง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน ๙ เมตร ไมนอยกวา ๒ เมตร 

(ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนัง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ไมนอยกวา ๓ เมตร 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๗ ก/หนา ๒๙/๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ 

www.yotathai.com



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ผนังของอาคาร
ตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน ๙ เมตร ไมนอยกวา ๒.๕๐ 
เมตร 

(ง) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ผนังของอาคาร
ตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ไม
นอยกวา ๓.๕๐ เมตร 

(๓) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ดานที่เปน
ผนังทึบตองอยูหางจากผนังของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ดานที่
เปนผนังทึบไมนอยกวา ๑ เมตร 

สําหรับอาคารที่มีลักษณะตาม (๒) และ (๓) ผนังของดาดฟาของอาคารดานที่
อยูใกลกับอาคารอื่นใหทําการกอสรางเปนผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟาไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร” 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
บัญญตัิ จันทนเสนะ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

www.yotathai.com



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ขอ ๔๘ แหงกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได
กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับระยะหางของอาคารที่กอสรางในที่ดินเจาของเดียวกันไมสอดคลองกับ
กรณีการกอสรางอาคารที่อยูในที่ดินตางเจาของกัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาวใหมีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
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