4. ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า
4 เมตร และก่อสร้างต่อเนือ่ งได้ไม่เกิน 10 คูหา และมีความยาวรวมกัน
ไม่เกิน 40 คูหา
5. บ้านแถว ต้องมีทวี่ า่ งด้านหน้าอาคารไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร
และด้านหลังอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร
6. คลังสินค้า ทีม่ พี นื้ ทีข่ องอาคารทุกชัน้ รวมกันตัง้ แต่ 100 ตร.ม.
แต่ไม่เกิน 500 ตร.ม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า
6 เมตรสองด้าน ส่วนด้านอื่นไม่น้อยกว่า 3 เมตร
 ถ้ามีพนื้ ทีร่ วมกันเกิน 500 ตร.ม. ต้องมีทวี่ า่ งห่างแนวเขต
ทีด่ นิ ไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร สองด้าน ส่วนด้านอืน่ ไม่นอ้ ยกว่า 5 เมตร

แนวและระยะต่าง ๆ ของอาคาร
1. อาคารที่ ก ่ อ สร้ า งใกล้ ถ นนสาธารณะที่ มี ค วามกว้ า ง
น้อยกว่า 6 เมตร ให้ถอนร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนน
สาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
2. อาคารสูงเกิน 2 ชั้น หรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว
บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้าย ให้ถอยร่น
อาคารดังนี้
 ถ้าถนนสาธารณะนัน้ มีความกว้างน้อยกว่า 10 ให้ถอยร่น
อาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
 ถ้าถนนสาธารณะมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
 ถ้าถนนสาธารณะมีความกว้างตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป
ให้ถอยร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

ส�ำนักการช่าง

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดใดจุดหนึ่งต้องไม่เกิน
2 เท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวด้านตรงข้าม
ถนนสาธารณะที่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
ผนังอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือ
ช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ต้องมีระยะห่างจากแนวเขต
ที่ดินดังนี้
1. อาคารที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้อง
อยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร
2. อาคารทีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร
ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร
ผนังอาคารห่างเขตทีด่ นิ ผูอ้ นื่ น้อยกว่า 50 ซ.ม. จะต้อง
ได้รบั ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของทีด่ นิ ข้างเคียง และ
ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร

ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
ส�ำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

กฎหมายควบคุมอาคาร
ที่ควรรู้เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างอาคาร

Tel : 045-246060 ต่อ 132

กฎหมายทีค่ วรรูเ้ กีย่ วกับการก่อสร้าง
ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

7. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตทีด่ นิ
(กรณีทอี่ าคารก่อสร้างชิดเขตทีด่ นิ น้อยกว่า 50 ซม.) หรือใช้ผนังร่วมกัน
พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนา
โฉนดที่ดิน จ�ำนวน 1 ชุด
8. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร (หรือหนังสือ
มอบอ�ำนาจ กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้อนุญาต)
9. ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผูม้ ี
อ�ำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
10. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด�ำเนิน
กิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
11. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

อาคาร หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า

ส�ำนักงาน รั้ว ประตูที่ก่อสร้างติดต่อกับที่สาธารณะ
ป้าย ที่จอดรถ กลับรถ และทางเข้าออก ถังเก็บของ
สระว่ายน�้ำ ก�ำแพงกันดิน โครงสร้างส�ำหรับการรับส่ง
วิทยุหรือโทรทัศน์ ฯลฯ

5 ชุด

3. รายการค�ำนวน 1 ชุด (กรณีเป็นอาคารสาธาณะ อาคารพิเศษ
หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
4. ส�ำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผูอ้ อกแบบ
(กรณีที่เป็ยอาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ)
5. ส�ำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 และส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 2 ชุด
6. หนังยินยอมให้ปลูกสร้่างอาคารในที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคาร
ไม่ได้เป็นเจ้าของทีด่ นิ ทีอ่ าคารนัน้ ต้องอยู)่ พร้อมส�ำเนาบัตรประจ�ำ
ตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 1 ชุด

ซึ่งจะมีโทษทั้งการปรับและจ�ำคุกด้วยแล้วแต่ประเภท
ของการฝ่าฝืน

ป้าย
1. ต้องไม่บังช่องระบายอากาส หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ
2. ป้ายที่ตั้งอยู่บนหลังคาหรือดาดฟ้าอาคารต้องสูงไม่เกิน
6 เมตร จากส่วนสูงสุดของหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคาร
3. ป้ายที่ติดตั้งอยู่พื้นดินต้องสูงไม่เกินระยะจากจุดตั้งป้าย
ไปถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายที่สุด

พื้นที่ภายในอาคาร
อาคารพักอาศ้ยรวม ต้องมีพนื้ ทีภ่ ายในแต่ละหน่วยไม่นอ้ ยกว่า
20 ตารางเมตร

เอกสารประกอบการขอรับอนุญาต
1. แบบฟอร์มค�ำขออนุญาต
2. แบบแปลน แผนผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลน

โทษในการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร

บันไดหนีไฟ

การต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นขอก่อนใบอนุญาตนั้น
หมดสิ้นอายุ

การฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร
ถ้ามีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
โดยฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร
เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จะมี ค� ำ สั่ ง ให้ เจ้ า ของหรื อ ผู ้
ครอบครองอาคาร หรือผู้ควบคุมงานให้ระงับการกระท�ำดังกล่าว
 ถ้าอาคารแก้ไขได้ จะออกค�ำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือผู้
ครอบครองอาคาร แก้ไขให้ถูกต้อง
 ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ จะสั่งรื้อถอนอาคารนั้น

อาคารสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป หรืออาคารสูง 3 ชั้น และมี
ดาดฟ้าเหนือชั้นที่ 3 มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร จะต้องมีบันไดหนี
ไฟอีก 1 แห่ง

ที่ว่างภายนอกอาคาร

1. อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ของพื้นที่ขั้นบันไดชั้นหนึ่งที่มากที่สุด
ของอาคาร
2. ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ
ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด
ของอาคาร
3. ห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้าง
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

