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ระยะรนจากถนนแคบๆ 
ขอ ๔๑ วรรค ๑ (กฏกระทรวงฉบับท่ี ๕๕) 
อาคารทุกขนาดที่ใกล-ติดทางสาธารณะที่กวางนอยกวา ๖ เมตร ตองรนจาก "จุดกลางถนน"     
อยางนอย ๓ เมตร  

 
ระยะรนท่ัวไป 
ขอ ๔๑ วรรค ๒ (กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕๕) 
อาคารที่สูงเกิน ๒ ช้ันหรือเกิน ๘ เมตร รวมถึงพวกตึกแถว ทาวเฮาส โรงงาน อาคารพาณิชย 
อาคารสาธารณะ โกดัง ปาย(บานที่สูงไมเกิน ๒ ช้ันและเตี้ยกวา ๘ เมตรไดรับการยกเวน) จะตองมี
การถอยรนจากแนวถนนสาธารณะ ๓ แบบ แลวแตขนาดถนน  
(๑) ถนนกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ถอยจากกลางถนนอยางนอย ๖ เมตร  

 

(๒) ถนนกวาง ๑๐-๒๐ เมตร ถอยอยางนอย ๑ ใน ๑๐ ของความกวางถนน(จากเขตที่ดิน) 
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(๓) ถนนกวางกวา ๒๐ เมตร ถอยอยางนอย ๒ เมตร(จากเขตที่ดิน) 

 
 
ระยะรนจากแหลงน้ํา 
ขอ ๔๒ วรรค ๑ และ ๒ (กฏกระทรวงฉบับท่ี ๕๕) 
อาคารที่สรางติดแหลงน้ําสาธารณะจะตองมีการถอยรนจากเขตน้ําสาธารณะดังนี้  
ถาแหลงน้ํา(คู, คลอง, ลําประโดง, แมน้ํา ฯลฯ)กวางนอยกวา ๑๐ เมตร ถอยอยางนอย ๓ เมตร  

 

ถาแหลงน้ํากวางตั้งแต ๑๐ เมตร ใหถอยอยางนอย ๖ เมตร  

 

ถาเปนแหลงน้ําขนาดใหญเชน บึง ทะเลสาบ ทะเล (เชนกวานพะเยา อาวไทย ฯลฯ) ใหถอยรน
อยางนอย ๑๒ เมตร (นับที่ระดับน้ําขึ้นปกติสูงสุดประจําวัน)  
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ยกเวน ยกเวน ยกเวน สะพาน เขื่อน ร้ัว ทอระบายน้ํา ทาเรือ ปาย อูเรือ คานเรือ หรือที่วางสําหรับ
จอดรถ ไมตองรน  

 

ระยะ set back ความสูงอาคาร 
ขอ ๔๔ วรรค ๑ (กฏกระทรวงฉบับท่ี ๕๕) 
ระยะ set back = ๑:๒ ตอนนี้ใชทั่วประเทศแลว  

 

การวัดความสูงเพื่อ set-back 
ขอ ๔๔ วรรค ๒ (กฏกระทรวงฉบับท่ี ๕๕) 
การวัดความสูงของอาคารนั้น ใหวัดจาก"ระดับถนน"หรือ "ระดับพื้นที่กอสราง" ไปถึง "สวนของ
อาคารที่สูง ที่สุด" แตถาเปนหลังคาจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังชั้นสูงสุด  
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กําหนดความสูงของรั้ว 
ขอ ๔๗ (กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕๕) 
ร้ัวหรือกําแพงถาติดกับถนนสาธารณะจะสูงไดไมเกิน ๓ เมตรจากระดับทางเทาหรือถนน
สาธารณะ ยกเวนแตจะตองถอยออกไปมากกวา ความสูงของรั้ว 

 

ระยะหางของอาคารในที่ดินเจาของเดียวกัน 
ขอ ๔๘ (กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕๕) 
ถาสรางอาคารในที่ดินเจาของเดียวกันจะตองให "พื้นหรือผนัง" ของอาคารหางจากกัน โดยกําหนด
ตามความสูงของอาคาร  
อาคารที่สูงไมเกิน ๙ เมตร ตองหางกันอยางนอย ๔ เมตร  

 

อาคารที่สูงเกิน ๙ เมตร(แตไมเกิน ๒๓ เมตร) หางกันอยางนอย ๖ เมตร  
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แตถาอาคาร ๒ หลังเชื่อมกัน ก็จะถือวาเปนอาคารเดียวกัน หางกันเทาไรก็ไดแลวแตการพิจารณา
เชิงวิชาชีพ (ผูเขียนตีความเอง และสอบถามผูรูแลว)  

 

การถอยรนขางอาคาร 
ขอ ๕๐ (กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕๕) 
อาคารที่เปนผนังทึบถาสูงไมเกิน ๑๕ เมตรอาจสรางชิดเขตที่ดินได แตตองไดรับความยินยอมจาก
เจาของ ที่ดินขางเคียง  

 

ถาเจาของที่ดินใหขางเคียงไมยินยอมก็ตองถอยจากเขตที่ดินอยางนอย ๕๐ เซนติเมตร 
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และหากอาคารสูงเกิน ๑๕ เมตร แตไมเกิน ๒๓ เมตร ตองถอยจากเขตที่ดินอยางนอย ๕๐ เซนติเมตร  

 
ถาสูงเกินกวา ๒๓ เมตร ก็ตองเวนหางอยางนอย ๖ เมตร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓) เพราะถือวา
เปนอาคารสูง ตองมีระยะรนโดยรอบ ๖ เมตร และตองเปนทางใหรถดับเพลิงวิ่งไดโดยสะดวก 

 
ถาอาคารนั้นไมมีหลังคา แตเปนดาดฟาและจะสรางชิดเขตหรือจะเวน ๕๐ เซนติเมตร ดาดฟา
จะตองมีกําแพง สูงไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร  

 
ถามีชองเปด(รวมชองแสง GLASS BLOCK และระเบียง) และอาคารสูงไมเกิน ๙ เมตร อาคารจะกี่
ช้ันก็ได ตองถอยรนอยางนอย ๒ เมตร  
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แตถาอาคารสูงเกิน ๙ เมตร และมีชองเปดก็ตองถอยรนอยางนอย ๓ เมตร 

 

ถาสูงเกิน ๒๓ เมตร ก็ตองเวนอยางนอย ๖ เมตร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ 

 

 

เขียนความ............... ยอดเยี่ยม เทพธรานนท  ผูแปลงภาพ...................... นิธิพันธ วิประวิทย  
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