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บทท่ี 1 

                                                1   บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในโครงการบ้านแถว คือปัญหาอับลมที่เกิดข้ึนที่ภายนอกอาคารซึ่ง

ส่งผลต่อเนื่องมายังภายในอาคารท าให้ไม่สามารถใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาลักษณะเฉพาะของบ้านแถว ที่เกิดจากการเรียงตัวกันของบ้านแต่ละหลังที่
มีหน้ากว้างเท่ากัน ความลึกเท่ากัน อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน และส่วนใหญ่มีช่องเปิดเพียงด้านหน้า
และหลังบ้าน ซึ่งตามกฏกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ลักษณะของบ้านแถวจะมีขนาดหน้ากว้างไม่
ต่ ากว่า 4.00 เมตร มีความลึกได้ไม่เกิน 24.00 เมตร เนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 16 ตารางวา สามารถเรียงต่อกัน
ได้ไม่เกิน 40.00 เมตร เมื่อความสูงของอาคารไม่เกิน 9.00 เมตร ตัวอาคารด้านหน้าและด้านหลังต้อง
ห่างจากเขตที่ดินไม่ต่ ากว่า 2.00 เมตร (ภาพที่1) และหากจัดเรียงกันแต่ละกลุ่มอาคารนั้นต้องเว้น
ระยะระหว่างอาคารไม่ต่ ากว่า 4.00 เมตร  

 
ภาพที่ 1 ลักษณะของบ้านแถว 1 หลัง(ซ้าย) ที่สร้างร่วมกันเป็นกลุม่บ้านแถว 1 แถว(ขวา) 

จากการศึกษาทฤษฎีการเคลื่อนที่ของลมที่พัดผ่านอาคารภายนอกเมื่อเกิดการปะทะ ณ 
ด้านใดด้านหนึ่ง จะเกิดพื้นที่ที่ถูกบังลมข้ึนในด้านตรงข้าม ซึ่งมีสัดส่วนระยะความกว้างของพื้นที่เงา
ลมแตกต่างกันตาม ระยะความสูง ต่อความลึกของอาคาร ต่อระยะบังลม  ในอัตราส่วน 1:2:3 
(Melaragno, 1982) (ภาพที่ 3) เมื่อพิจารณาระยะบังลมจากความลึกของบ้านแถวที่ระยะ 16.00 
เมตร  ซึ่งควรจะต้องมีระยะบังลมที่ 24.00 เมตร แต่เมื่อพิจารณาระยะความกว้างของพื้นที่ว่างที่เกิด
จากระยะถนนรวมกับระยะร่นตามกฏหมายซึ่งมีความกว้างเพียง 15.20 เมตร (กฎกระทรวง ฉบับที่ 
55, 2543) ซึ่งมีระยะที่สั้นกว่า 24.00 เมตร ฉะนั้น จึงสมมติฐานว่าสาเหตุของปัญหาสภาพอับลมของ
บ้านแถว เกิดการบังลมจากสัดส่วนระหว่างพื้นที่อาคารและพื้นที่ว่างไม่สัมพันธ์กัน (ภาพที่ 4) 

 

หน้ากว้าง 4 m 

ลึก 16 m 

สูง 9 m 

สูง 9 m 

ลึก 16 m หน้ากว้างรวม 4 m 
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ภาพที่ 2 สัดส่วนพื้นที่เงาลมตามทฤษฎี (Melaragno, 1982) 

 
ภาพที่ 3 ระยะห่างระหว่างอาคารที่เกิดข้ึนตามกฏหมายซึ่งมีสัดส่วนพื้นที่อาคารและพื้นที่ว่างไม่
สัมพันธ์กันตามทฤษฎี (Melaragno, 1982) 

เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ โครงการบ้านแถวที่มีจ านวนมาก ในพื้นที่ปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 2) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการอยู่อาศัยที่ต้องพึ่งพาระบบปรับอากาศ ไม่
สามารถใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ เนื่องจากเกิดปัญหาอับลมที่เกิดข้ึนในโครงการบ้านแถว 
ซึ่งส่งผลต่อการใช้พลังงานในการปรับอากาศที่สูงข้ึน  

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

ภาพที่ 4 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ย่านบ้านพักอาศัยที่ เป็นบ้านแถวบริเวณปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานครแสดงให้เห็นพื้นที่ตั้งของโครงการบ้านแถวที่แผ่ขยายกว้างข้ึน (a) ต าบลคลองสาม,
จังหวัดปทุมธานี (b) ต าบลบางคูรัด,จังหวัดนนทบุรี (c) ต าบลเทพารักษ์, จังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการไหลของลม และพื้นที่เงาลม ที่เกิดจาก
สัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถวที่แตกต่างกัน และการจัดผังโครงการที่แตกต่างกัน 
ภายใต้อิทธิพลของข้อก าหนดการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2552 และกฏกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 
โดยมีขอบเขตการทดลองกับรูปแบบการวางผังที่ดินโครงการบ้านแถวขนาดเล็ก ซึ่งมีการแบ่งเป็น
แปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง  

เพื่อน าเสนอแนวทางการพิจารณาเพื่อการออกแบบบ้านแถว และการจัดผังโครงการ
บ้านแถว ที่ท าให้เกิดการบังลมกันน้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ
ในโครงการบ้านจัดสรรต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศึกษาลักษณะการระบายอากาศภายนอกอาคารที่เกิดจากกลุ่มบ้านแถวที่มีสัดส่วนความลึกต่อ

หน้ากว้างรวมบ้านแถวที่แตกต่างกัน ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 และน าเสนอข้อควรพิจารณาในการออกแบบบ้านแถวในที่
ช่วยให้เกิดการบังลมน้อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 

2. ศึกษาลักษณะการระบายอากาศภายนอกของการจัดผังโครงการบ้านแถวขนาดเล็กที่แตกต่างกัน 
และน าเสนอข้อควรพิจารณาในการจัดผังโครงการบ้านแถวในระดับการจัดสรรที่ดินขนาดเล็กที่
ช่วยให้เกิดการบังลมน้อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 

ค าถามในการศึกษา 
1. ผลกระทบที่เกิดจากกลุ่มบ้านแถวที่มีสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถวที่แตกต่างกัน

ภายใต้อิทธิพลของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 
2543 มีผลต่อประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในแง่ของการบังลมอย่างไร 
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2. ผลกระทบที่เกิดจากการปรบัเปลีย่นรูปแบบการจัดผังโครงการบ้านแถว ส่งผลต่อข้อควรพิจารณา
ในการจัดผังโครงการบ้านแถวในระดับการจัดสรรที่ดินขนาดเล็กที่เอื้อให้เกิดการบังลมน้อย และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติอย่างไร 

สมมติฐานของการศึกษา 
1. อิทธิพลของสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถวช่วยลดการบังลมและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 
2. อิทธิพลของสัดส่วนความลึกรวมต่อหน้ากว้างรวมของกลุ่มบ้านแถวจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การวางผังโครงการบ้านแถวจะช่วยลดการบังลมและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วย
วิธีธรรมชาติ 

ขอบเขตของการศึกษา 
ศึกษาพฤติกรรมการระบายอากาศภายนอกระหว่างบ้านแถวที่มีสัดส่วนมาจาก

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 และสัดส่วนความลึกของบ้านแถวที่พบในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษารูปแบบการ
วางผังโครงการบ้านแถวขนาดเล็กจ านวนไม่เกิน 99 หลังภายใต้อิทธิพลพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ.2543 ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร โดยการจ าลองสภาพพลศาสตร์ของไหลด้วย
โปรแกรม Design Builder 3.4.2.2 และการทดลองกับองศาของลมที่มาปะทะกับด้านหน้ากว้างของ
บ้านแถวที่ 90º 45º และ 0º องศา 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
หน้ากว้าง หมายถึง ระยะความกว้างด้านหน้าของบ้านแถวแต่ละหลัง ที่มีความกว้าง

ไม่ต่ ากว่า 4.00 เมตร ตามกฏหมาย 
หน้ากว้างรวม หมายถึง ระยะรวมของความกว้างด้านหน้าของบ้านแถว ที่เรียงต่อเนื่องกัน

ไม่เกิน 40.00 เมตร ตามกฏหมาย 
ความลึก   หมายถึง ระยะความลึกของบ้านแถว 
ความลึกรวม หมายถึง ระยะรวมความลึกของกลุ่มบ้านแถวที่เรียงกัน  2 แถว โดยมีหลัง

บ้านหันเข้าหากัน รวมกับระยะร่นระหว่างอาคารด้านหลังบ้าน 4.00 เมตร 
(หลังละ 2.00 เมตรหรือระยะร่นตามกฎหมาย) 

กลุ่มบ้านแถว  หมายถึง บ้านแถวที่ถูกจัดเรียงกันต้ังแต่ 2 แถวข้ึนไป 
โครงการบ้านแถว หมายถึง พื้นที่จัดสรรเพื่อปลูกสร้างบ้านแถว โดยมีพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ข้ึนไป

และมีพื้นที่ส่วนกลางส าหรับการจัดการสาธารณูปโภครวม 
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บทท่ี 2 

                                   2   ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษากฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างอาคารในลักษณะบ้าน
แถวพบว่าบ้านแถวที่สร้างในปัจจุบันมีความลึกไม่ถึงระยะที่ระบุตามกฎหมาย เช่น อาคารที่มีความลึก 
16.00 เมตร หรือคารที่มีความลึก 24.00 เมตร จึงได้ศึกษาวิวัฒนาการของบ้านแถวและพบว่าขนาด
ของบ้านแถวที่ปรากฏในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 มาจากรูปแบบของบ้านแถวที่มีมาแต่เดิม 
ดังนี ้

1. วิวัฒนาการของบ้านแถว 

บ้านแถวพบปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายในสมัยพระเจ้าปราสาททองโดยทราบ
จากบันทึกและภาพจิตกรรมแสดงอาคารที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างไม้ปลูกเรียงต่อกัน มีช้ันเดียว เป็น
อาคารร้านค้าที่มีลักษณะเป็นห้องแถว(ภาพที่  5a) และปรากฏเป็นหลักฐานอีกครั้งในสมัย
รัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2405-2439) มีรูปแบบเรียบง่ายสูงไม่เกิน 2 ช้ัน เรียงกันยาวขนาน
ไปกับแนวถนนในย่านค้าขายหน้ากว้างห้องละประมาณ 4.50 เมตร ก่อสร้างเรียงกัน 2 ฝั่งถนนบ ารุง
เมือง (ภาพที่ 5b) ต่อมาในช่วงรัชกาลที่  5-6 (พ.ศ.2439-2443) เริ่มมีตึกแถวที่ ได้รับรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข้ามาคือมีการตกแต่งประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้น ลักษณะอาคาร
ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นเสาคานโดยยังใช้คานไม้และเสาไม้ แล้วจึง
ก่ออิฐหุ้มเสา เช่น ตึกแถวบริเวณหน้าพระลาน ซึ่งมีหน้ากว้างประมาณ 4.50 เมตร อาคารมีความลึก
ประมาณ 12.00 เมตร (ภาพที่ 5c) หรือตึกแถวย่ายบริเวณย่านทรงวาดที่ตึกแถวมีความลึกถึง 15.00 
เมตร (ภาพที่ 5d) และเริ่มสูงข้ึนเป็นอาคารตึกแถว 3 ช้ัน และในช่วงรัชกาลที่ 6-8 (พ.ศ. 2443-2479) 
เริ่มมีการกระจายตัวของอาคารในลักษณะตึกแถวและบ้านแถวไปยังรอบเมือง เช่น ริมถนนมหาไชย 
พระสุเมรุ (แสงศิลป์, 2527)  

 
(a) 
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ภาพที่ 5 การพัฒนารปูแบบของบ้านแถวที่มสีัดส่วนที่แตกตา่งกันในแต่ละยุคสมัย 
(a) ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงใหเ้ห็นถึงลักษณะการอยู่อาศัยในบ้านแถวสมัยพระเจ้าปราสาททอง 

(ตันประเสริฐ, 2540) 
(b) ตึกแถวบริเวณถนนบ ารงุเมอืงช่วงปลายรัชกาลที่ 4 ตึกแถวสูง 2 ช้ันเรียงกันยาวสุดสองข้างถนน 

(ห้องสมุดดจิิทลัของมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) 
(c) ตึกแถวหน้าพระลาน (จึงสิริอารักษ์, 2553) (ส านักพิมพ์มิวเซียมเพรส, 2554) 
(d) ตึกแถวย่านทรงวาดทีมีความลึกถึง 15.00 m (จึงสิริอารักษ์, 2553) 

ซึ่งต่อมาในปี 2522 มีการจัดท าพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและพระราชบัญญัติ
จัดสรรที่ดินที่มีต่อมาในปี 2543 ซึ่งรูปแบบของกฏเกณฑ์ข้อบังคับในส่วนของสัดส่วนอาคารยังอ้างอิง
ลักษณะของบ้านแถวที่พบอยู่ ณ ขณะนั้น 

(b) 

(c) 

(d) 
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ในปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่บ้านแถวมีขนาดหน้ากว้างตามขนาดของแผ่นผนังส าเร็จรูป 
5.70  เมตร และมีความลึกของบ้าน 8.00 เมตร (ภาพที่ 6) ซึ่งเป็นขนาดจากรูปแบบบ้านแถวของ
โครงการในเครือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จ ากัด เจ้าของโครงการบ้านแถวตลาดบ้านแถวส่วน
ใหญ่ในปัจจุบัน (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2558) รูปแบบลักษณะการจัดผังโครงการเปลี่ยนไปจาก
รูปแบบการวางตึกแถวในสมัยก่อนทีว่างเรยีงยาวขนานเขตทางทีค่่อนข้างกว้างขวางดังจะเหน็จากภาพ
บ้านแถวย่านเยาวราชในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งซ้อนแถวกันไม่มาก (ภาพที่ 7) เปลี่ยนเป็นเรียงหน้ากว้าง
รวมกันไม่เกิน 40.00 เมตร แต่จัดผังซ้อนกันบทที่ดินผืนใหญ่ (ภาพที่ 8) 

 
ภาพที่ 6 ลักษณะของบ้านแถวพฤกษาวิลล์ทีส่ร้างขายในปี พ.ศ. 2558  

        
ภาพที่ 7 ลักษณะของบ้านแถวและตึกแถวย่านเยาวราชในสมัยรัชกาลที่ 5 (2bangkok, 2007) 

 
ภาพที่ 8 ลักษณะของบ้านแถวและผงัโครงการบ้านแถวเดอะคอนเนคที่สร้างขายในปี พ.ศ.2558 
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จากค าถามในการศึกษาที่ต้องการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากกลุ่มบ้านแถวที่มีสัดส่วน
ความลึกต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถว รูปแบบการจัดผังโครงการบ้านแถว ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในแง่ของการบังลมอย่างไร ในข้ันตอนการศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงแบ่งเป็นหัวข้อการศึกษาดังนี้ 

2. การศึกษากฎหมายและข้อก าหนดท่ีมีผลต่อรูปแบบของบ้านแถวในปัจจุบัน 
การอ้างอิงก าหนดขอบเขตของรูปแบบบ้านแถวและขอบเขตของโครงการที่เลือกทดลอง 

ไดศึ้กษาโครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก จึงศึกษาเนื้อหาตามข้อก าหนดการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ซึ่ง
ก าหนดให้การจัดสรรที่ดิน มี 3 ขนาด  

- การจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก จ านวนแปลงย่อยเพื่อการจัดจ าหน่ายตั้งแต่ 0-99 แปลง หรือเนื้อ
ที่ทั้งโครงการต่ ากว่า 19 ไร่  

- การจัดสรรที่ดินขนาดกลาง จ านวนแปลงย่อยเพื่อการจัดจ าหน่ายตั้งแต่ 100 -499 แปลง 
หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ 19-100 ไร่  

- การจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่ จ านวนแปลงย่อยเพื่อการจัดจ าหน่ายตั้งแต่ 500 แปลง หรือเนื้อ
ที่ทั้งโครงการเกินกว่า 100 ไร่  

ในพื้นที่โครงการทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค พื้นที่ถนน และทางเท้าดังนี้ 
1.1. พื้นที่สาธารณูปโภค 

1.1.1.พื้นที่ส่วนสาธารณูปโภคซึ่งข้ึนอยู่กับขนาดของโครงการตามเทคนิคและวิธีการที่
เลือกใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการระบบสาธารณูปโภค โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ย พื้นที่ส่วน
สาธารณูปโภค 1 แปลง ต่อ 100 ตารางวา หรือ 400 ตารางเมตร โดยคิดพื้นที่แปลง
จากพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ขายประเภทต่างๆในโครงการ 

1.1.2.พื้นที่สวนหรือสนามเด็กเล่น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่จัดจ าหน่าย โดยไม่แบ่งแยก
ออกเป็นแปลงย่อยเว้นแต่กันพื้นที่ไว้ไม่ต่ ากว่า 1 ไร่ 

1.1.3.พื้นที่นิติบุคคล ต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร 
1.2. ถนนและทางเท้าในโครงการ ซึ่งจะมีขนาดแตกต่างกันข้ึนอยู่กับขนาดของการจัดสรรที่ดิน  

(ตารางที่ 1) ดังนี ้
1.2.1.ถนนเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อย ไม่เกิน 100 แปลง หรือไม่เกิน 20 ไร่ ต้องมีความกว้าง

ของเขตทางไม่ต่ ากว่า 8.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 6.00 เมตร และจัด
ท าทางเท้ายกระดับ ด้านที่ปักเสาไฟฟ้า ให้มีความกว้างไม่ต่ ากว่า 1.15 เมตร 

1.2.2.ถนนเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อย ไม่เกิน 300 แปลง หรือไม่เกิน 50 ไร่ ต้องมีความกว้าง
ของเขตทางไม่ต่ ากว่า 12.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 9.00 เมตร และทาง
เท้าข้างละ 1.50 เมตร 
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1.2.3.ถนนเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยต้ังแต่ 300 แปลง ข้ึนไป หรือมากกว่า 50 ไร่ ข้ึนไป ต้อง
มีความกว้างของเขต ทางไม่ต่ ากว่า 16.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 12.00 
เมตร และ ทางเท้าข้างละ 2.00 เมตร 

ตารางที่ 1 ขนาดของทางสัญจรสาธารณะและทางเท้าต่อขนาดพื้นที่จัดสรร 

การจัดสรร
ท่ีดินขนาด 

จ านวนแปลง 
เขตทาง 

(m) 
ผิวจราจร 

(m) 
ทางเท้า 

(m) 
เกาะกลาง 

(m) 
เล็ก ≤ 99 ≥ 8.00 ≥ 6.00 0.60 -1.15 - 

กลาง 
100-299 ≥12.00 ≥ 8.00 1.50 - 
300-499 ≥ 16.00 ≥ 12.00 2.00 - 

ใหญ่ ≥ 500 ≥ 18.00 ≥ 13.00 2.00 1.00 
 

1.3. พื้นที่แบ่งขาย โดยในการศึกษาได้ก าหนดประเภทของอาคารที่ใช้ในการศึกษาเป็นอาคาร
ประเภทบ้านแถว ซึ่งมีข้อก าหนดลักษณะของบ้านแถวตามค าจ ากัดความบ้านแถวใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 “บ้านแถว หมายถึง ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่
อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่าง รั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา 
และมีความสูงไม่เกินสามช้ัน” โดยมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบ้านแถว ดังนี้ 

1.3.1.บ้านแถวแต่ละคูหาต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนย์กลางของเสาด้าน
หนึ่งไปยังแนว ศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร มีความลึกของ
อาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังด้านหน้าช้ันล่างไม่น้อย กว่า 4.00 เมตร และไม่
เกิน 24.00 เมตร และมีพื้นที่ช้ันล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร ในกรณี
ที่ความลึกของอาคารเกิน 16.00 เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมข้ึน
บริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง 12.00 เมตรถึง 16.00 เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20 
ใน 100 ของพื้นที่ช้ันล่างของอาคารนั้น (ภาพที่ 4) 

      
ภาพที่ 9 สัดส่วนหน้ากว้างและความลึกของบ้านแถวตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 บ้านแถว
แบบมีพื้นที่ว่างกลางอาคาร(ซ้าย) และที่ไม่มพีื้นที่ว่างกลางอาคาร(ขวา) 
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1.3.2.ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบคูหา และมีความยาว
ของอาคารแถวหนึ่ง ๆ รวมกันไม่เกิน 40.00 เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสา
แรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกัน และใช้โครงสร้าง
เดียวกันหรือแยกกันตาม (ภาพที่ 5) 

       
ภาพที่ 10 ระยะการเรียงบ้านแถวไม่เกิน 40.00 m ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 พ.ศ. 2543 บ้านแถว
แบบมีพื้นที่ว่างกลางอาคาร (ซ้าย) และที่ไม่มีพื้นที่ว่างกลางอาคาร (ขวา) 

1.3.3. บ้านแถวต้องมีที่ว่างดา้นหน้าระหว่างร้ัวหรือแนวเขตทีด่ินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 
3.00 เมตร และ ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคาร
กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร (ภาพที่ 6)   

      
ภาพที่ 11 แสดงระยะร่นของบ้านแถวตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 พ.ศ. 2543 บ้านแถวแบบมีพื้นที่
ว่างกลางอาคาร (ซ้าย) และที่ไม่มพีื้นที่ว่างกลางอาคาร (ขวา) 

1.3.4.ระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40.00 
เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแถว ด้านข้างของบ้านแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร 
เป็นช่องตลอดความลึกของบ้านแถว (ภาพที่ 7) บ้านแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา 
หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40.00 เมตร แต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของ บ้านแถว
นั้นกว้างน้อยกว่า 4.00 เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถว 
แต่ให้ถือว่าบ้านแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน  
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       (a) บ้านแถวที่มีพื้นที่ว่างกลางอาคาร      (b) บ้านแถวที่ไม่มีพื้นที่ว่างกลางอาคาร 
ภาพที่ 12 แสดงระยะที่ว่างระหว่างกลุม่บ้านแถวตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 พ.ศ. 2543 บ้านแถว
แบบมีพื้นที่ว่างกลางอาคาร (ซ้าย) และที่ไม่มีพื้นที่ว่างกลางอาคาร (ขวา) 

เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของบ้านแถวที่เกิดข้ึนตามกฎหมาย พบว่าปัญหาของบ้านแถว
คือเกิดพื้นที่บังลมในพื้นที่ว่างระหว่างอาคารซึ่งเป็นเหตุที่ท าให้ลดประสิทธิภาพการระบายอากาศตาม
ธรรมชาติ ท าให้เกิดการสะสมความร้อนในอาคาร เพื่อน าเสนอแนวทางหรือรูปแบบที่ช่วยลดการบัง
ลมและเอื้อให้เกิดการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ จึงได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีและปัจจัยที่
ส่งผลต่อรูปแบบการระบายอากาศ ดังนี ้

3. การศึกษาทฤษฎีและปัจจัยท่ีส่งผลต่อรูปแบบการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 
3.1. ลมและรูปแบบการเคลื่อนท่ีของลม 

ลม เป็นค าที่ใช้เรียกลักษณะการไหลของแก๊ซ จากองค์ประกอบที่ท าให้เกิดการไหล
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจลน์ ความจุความร้อน อัตราการเคลื่อนที่ ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ 
และแรงดันท าให้ลมมีคุณสมบัติในการระบายอากาศ การสะสมความร้อน และการพาความร้อน 
โดยมีลักษณะการเคลื่อนที่ของกระแสลมที่แตกต่างกันตามแต่พื้นที่และเวลา ซึ่งลักษณะการ
เคลื่อนที่ของลมที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมมี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การเคลื่อนที่ในลักษณะราบเรียบ (Laminar) ลักษณะการเคลื่อนที่ของไหลที่เป็นเส้นตรง มี

ความเร็วในการเคลื่อนที่ต่ า และราบเรียบเสมอกัน  
2. การเคลื่อนที่แบบแปรปวน (Turbulence) เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของไหลที่พัดของ

กระแสลมที่มีความแปรปรวน โดยทั่วไปลมที่พัดผ่านวัตถุต่างๆ ในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ 
มักจะเป็นการพัดแบบ Turbulence เป็นส่วนใหญ่  

3. การไหลแบบแยกช้ัน (Separated) เกิดข้ึนในกรณีที่ลมเคลื่อนผ่านวัตถุ เกิดการแบ่งช้ันตาม
แรงเสีดทานที่ผิววัตุ (friction) หรือแบ่งช้ันความสูงตามแรงเสียดทานที่เกิดจากมวลลมรวม
ที่กระท าต่อช้ันความสูงต่างๆ ซึ่งท าให้ความเร็วของกระแสลมในแต่ละระดับความสูงไม่
สม่ าเสมอกัน  
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4. การเคลื่อนที่แบบหมุนวน (Eddy) ลมที่มีค่าความเร็วลมต่ าผ่านเข้าสู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้ว
เกิดการหมุนวนอยู่ที่เดิมในอัตราความเร็วลมที่ต่ ามาก ซึ่งท าให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนมวล
สารใดๆหรือไม่เกิดการระบายอากาศในบริเวณนั้น 

3.2. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเคลื่อนท่ีของลมในรูปแบบการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 
การระบายอากาศ หมายถึง การไหลของลมที่เคลื่อนที่ผ่านที่เปิดโล่งหรือภายใน

อาคาร ในแง่ของการระบายอากาศภายในอาคารคือกระบวนการแลกเปลี่ยนภายในกับอากาศ
บริสุทธ์ิภายนอกโดยไม่ใช้พลังงานเครื่องกล แรงที่มาจากธรรมชาติเกี่ยวข้องกับแรงดันลมหรือ
ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอก โดยลมเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดจากปัจจัย
ดังนี ้ 

3.2.1. แรงดันลม 
ค่าความแตกต่างของแรงดันระหว่างช่องเปิดเป็นแรงขับเคลื่อนของช่องลมผ่าน

ที่เกิดจากแรงกระท าของลม และค่าความต่างของอุณหภูมิ อ้างอิงจากแรงดันคงที่ของลมที่
บริเวณช่องเปิดเฉลี่ยของแรงดันลมที่เหมาะสมต่อการเคลื่อนที่ของลม ค่าแรงดันจริงที่อยู่บน
พื้นผิวของอาคารสามารถอธิบายได้ดังสมการ  

pw=0.5Cp ρV2    
โดย pw คือ ค่าแรงดันลม มีหน่วยเป็น ปาสคาล 

Cp คือ ค่าสัมประสิทธ์ิแรงดันลม  
      ρ  คือ ค่าความหนาแน่นของอากาศ มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

V  คือ ความเร็วลมที่ระยะความสูง ณ จุดอ้างอิงมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที 
ค่าสัมประสิทธ์ิแรงดันลมคือสมการอนุพันธ์ที่มาจากการทดลองในอุโมงค์ลมด้วย

การทอนขนาดตามอัตราส่วนของแบบจ าลองอาคาร หรือส่วนประกอบของอาคาร หรือ
แรงดันที่วัดได้ในอาคารปกติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิแรงดันลมที่จุดวัดค่าบนผิวอาคารข้ึนอยู่กับ
สัดส่วนรูปร่างของอาคาร ค่าความเร็วลม ทิศทางของลมที่สัมพันธ์กับรูปร่างอาคาร และ
ต าแหน่งที่ตั้งของอาคารที่สัมพันธ์กับอาคารอื่น สภาพที่ตั้ง และความขรุขระของภูมิประเทศ
ในทิศทางที่ลมมา ส าหรับอาคารที่มีมุมแหลม ค่าสัมประสิทธ์ิแรงดันไม่ข้ึนอยู่กับค่าความเร็ว
ลมเนื่องจากตามปกติจุดที่เกิดการแบ่งช้ันของลมจะเกิดข้ึนที่บริเวณมุมอาคาร ซึ่งแตกต่าง
จากอาคารที่มีผิวโค้งต าแหน่งที่เกิดการแบ่งช้ันของลมข้ึนอยู่กับค่าความเร็วลม  (Awbi, 
1991) 

3.2.2. ค่าความต่างของแรงดันทางตั้ง 
ค่าแรงดันลมที่เกิดจากแรงลอยตัวต้องมีองค์ประกอบของอาคารเพิ่มข้ึนเพื่อใช้

ในการควบคุมลมที่ช่องเปิดผา่นเปลือกอาคาร ซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อมีความต่างของอณุหภูมิ ความ
หนาแน่น ณ ขณะนั้นระหว่างด้านในและด้านนอกของอาคาร ความหลากหลายของค่าความ
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หนาแน่นของอากาศร่วมกับการเปลี่ ยนแปลงของแรงดันที่ เกิดจากอุณหภูมิ ทั้งสอง
ปรากฏการณ์เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก เมื่ออุณหภูมิของอากาศภายในสูงกว่าภายนอก 
ความเย็นจากภายนอกจะผ่านช่องเปิดที่ต่ ากว่าเข้าสู่ภายในอาคารอากาศร้อนภายในออกทาง
ช่องเปิดที่อยู่ในระดับที่สงูกว่า ในลักษณะที่กลับกันเมื่ออุณหภูมิภายในต่ ากว่าภายนอก ระดับ
ความสูงที่เกิดการแลกเปลีย่นลมเข้าและลมออกจะอยู่ทีบ่รเิวณกึ่งกลางของระยะระหว่างช่อง
เปิดเมื่ออุณหภูมิภายในและภายนอกเท่ากัน  

ค่าแรงดันที่เกิดจากแรงลอยตัวอธิบายด้วยสมการดังนี้    
ps = p0 – pgy  

โดย p0 คือ แรงดัน ณ จุดที่ต้องการวัด h0 มีหน่วยเป็น ปาสคาล 
P   คือ ความหนาแน่นของอากาศ มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

g   คือ อัตราเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลก มีหน่วยเป็น เมตรต่อ- 
    วินาทีก าลังสอง 

y   คือ ระดับความสูง ณ จุดที่ต้องการวัดมีหน่วยเป็น เมตร 

ส่วนแรงดันทางตั้งค านวณได้จากสมการ  
dp / dy = -pg 

       = -p0g T0 / T 
โดย p0 คือ ความหนาแน่นของอากาศอ้างอิงที่อุณหภูมิ T0 มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อ 

    ลูกบาศก์เมตร 
T  คือ อุณหภูมิอากาศ มีหน่วยเป็น เคลวิน  
T0 คือ อุณหภูมิอากาศภายนอก มีหน่วยเป็น เคลวิน  

จากสมการข้างต้นเป็นที่ชัดเจนว่าช่วงช้ันของแรงดันลดลงตามความสูง โดยใช้สมการแรงดัน
ทางตั้งที่แตกต่างกันระหว่างช่องเปิดทางตั้งทั้งสองที่แบ่งความสูงด้วยสมการนี้ 

       ps = - p0 gT0 h [1/Te – 1/Ti ]  
โดย Te คือ อุณหภูมิภายนอก มีหน่วยเป็น เคลวิน 

 Ti คือ อุณหภูมิภายใน มีหน่วยเป็น เคลวิน 
สมการมาจากค่าความต่างของแรงดันระหว่างช่องเปิดที่ห่างกันทางตั้ง 5.00 เมตร อุณหภูมิ
ภายในและภายนอกต่างกัน 20 เคลวิน มีแรงดันที่ -4.3 ปาสคาล โดยทดลองปรียบเทยีบด้วย
แรงความเร็วลมที่ 5.00 เมตรต่อวินาที ต่ออาคารที่มีความสูงเท่ากัน (Awbi, 1991) 

3.2.3. ความเร็วลม 
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ตามธรรมชาติของลมจะมีลักษณะแปรปรวน พัดแรงไม่สม่ าเสมอ และแต่ละ
ช่วงเวลาค่าความเร็วลมเฉลี่ยจะมีหลายค่าตามระดับความสูงจากพื้นและสภาพความขรุขระ
ทางภูมิศาสตร์ที่ลมผ่านซึ่งแสดงได้จากสมการ   

v/vr =cHa  

โดย v คือค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่ระดับความสูง ณ จุดวัด มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที 
vr คือค่าเฉลี่ยความเร็วลมที่ระดับสูง 10.00 mจากพื้นดิน มีหน่วยเป็น เมตรต่อ   
    วินาที 
H คือระดับความสูงที่ต้องการค านวณ มีหน่วยเป็น เมตร 
c และ a เป็นค่าคงที่ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ตามตารางที่ 2 (Awbi, 1991) 

ตารางที่ 2 ค่าคงที่ระบุสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ใช้กับสมการความเร็วลม ณ ความสูงแต่ละจุด (Awbi, 
1991) 

สภาพทางภูมิศาสตร ์ c a 
ที่โลง่แจ้ง 0.68 0.17 
ที่โลง่มีสิง่กีดขวางกระจัดกระจาย 0.68 0.17 
พื้นที่โลง่มีก าแพงลมกั้น 0.52 0.20 
ชานเมือง 0.35 0.25 
ในเมือง 0.21 0.33 

3.3. ลักษณะต าแหน่งของช่องเปิดท่ีมีผลต่อการระบายอากาศภายในอาคาร 
จากลักษณะพิเศษของบ้านแถวส่วนใหญ่จะมีช่องเปิดทีบ่รเิวณด้านหน้าบ้านและหลงั

บ้าน จึงได้ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการระบายอากาศภายในอาคาร จากลักษณะต าแหน่งของช่อง
เปิดที่อยู่บนผนังด้านตรงข้ามกัน ซึ่งให้ผลของค่าความเร็วลมที่ผ่านเข้าอาคารแตกต่างกัน ดังนี้ 

3.3.1. ช่องเปิดที่อยู่บนผนังด้านด้านตรงข้ามกัน 
ในกรณีที่ลมผ่านช่องเปดิในด้านที่ตรงข้ามกัน (cross ventilation) ข้ันตอนของ

การเคลื่อนของลมที่จากส่วนมีแรงดันเป็นบวกไปส่วนที่มีแรงดันเป็นลบ เช่น ช่องเปิด 1 ช่อง
หรือมากกว่าน้ันเปิดอยู่ในด้านปะทะลม (Wind ward) สว่นอีกด้านอยู่ในด้านที่ไม่ปะทะลม 
(Leeward) ก็จะครบองค์ประกอบที่ท าให้เกิดการระบายอากาศผ่านช่องเปิดที่อยู่ตรงข้ามกัน 
ขนาดของทางเข้าและทางออกของลมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการระบายอากาศ เมื่อช่องเปิด
อยู่ในต าแหน่งที่ตรงกันและลมพัดผ่านตรงกับทางเข้าออก  

โดยเมื่อก าหนดให้ L คือขนาดความกว้างของผนัง โดยให้ช่องทางเข้าลมมีขนาด
คงที่  1/3L แล้วปรับเพิ่มเฉพาะความกว้างของทางออกจาก 1/3L เป็น 2/3L และ L 
ตามล าดับ พบว่าการเพิ่มขนาดช่องทางออกของลมช่วยให้ลมพัดเข้าสู่อาคารได้มากข้ึน (ภาพ
ที่ 14 แถวบน) จากนั้นทดลองโดยเพิ่มขนาดความกว้างของช่องทางเข้าลมเป็น 2/3L พบว่า
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เมื่อเทียบขนาดทางออกของลมที่มีขนาดเป็น 1/3L เท่า เมื่อขนาดทางเข้าของลมเพิ่มข้ึนจาก 
1/3L เป็น 2/3L จะท าให้ลมเข้าสู่อาคารเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 34 และเมื่อปรับ
เพิ่มทางออกของลมจาก 1/3L เป็น 2/3L จะท าให้ลมเข้าสู่อาคารเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 34 เป็น
ร้อยละ 37 แต่เมื่อเพิ่มทางออกของลมเต็มหน้ากว้างพบว่าลมพัดเข้าสู่อาคารได้น้อยลงเป็น
เหลือเพียงร้อยละ 33 (ภาพที่ 14 แถวกลาง)  และสุดท้ายปรับเพิ่มช่องทางเข้าของลมให้มี
ความกว้างเท่ากับ L คงที่ขนาดช่องทางเข้าแล้วปรับเพิ่มเพียงช่องทางลมออกจาก 1/3L เป็น 
2/3L และ L ตามล าดับพบว่ายิ่งเปิดช่องทางออกของลมยิ่งช่วยให้ลมเข้าอาคารเพิ่มมากขึ้น
เป็นจากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 36 และร้อยละ 47 ตามล าดับ (ภาพที่ 14 แถวล่าง) จากผล
การทดลองของลมปะทะท ามุม 90º องศา กับช่องเปิดลมจะพัดเข้าสู่อาคารมากที่สุดในกรณี

ที่ช่องเปิดทางเข้าและทางออกเปิดได้กว้างเต็มหน้ากว้าง  (Melaragno, 1982) 

 
ภาพที่ 13 ปริมาณความเร็วลมทีผ่่านช่องเปิด 2 ด้านตรงข้ามกันโดยมีขนาดทางเข้าของลมและ
ทางออกของลมที่แตกต่างกัน 

จากนั้นท าการทดลองซ้ ากระบวนการทั้งหมดโดยปรับองศาของลมที่เข้าสู่ช่อง
เปิดให้เฉียงข้ึน 45º องศา โดยเมื่อก าหนดให้ L คือขนาดความกว้างของผนัง โดยให้ช่อง
ทางเข้าลมมีขนาดคงที่ 1/3L แล้วปรับเพิ่มเฉพาะความกว้างของทางออกจาก 1/3L เป็น 
2/3L และ L ตามล าดับ พบว่าการช่องทางออกของลมจาก 1/2L เป็น 2/3L ท าให้ลมเข้า
อาคารได้น้อยลงจากร้อยละ 42 เป็นร้อยละ 40 แต่เมื่อเพิ่มขนาดทางออกของลมเต็มหน้า
กว้างท าให้ลมสามารถพัดเข้าสูอาคารได้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 44 (ภาพที่ 14 แถวบน)  จากนั้น
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เพิ่มขนาดความกว้างของช่องทางเข้าลมเป็น 2/3L แล้วคงที่ไว้ปรับเพิ่มเพียงช่องทางลมออก
จาก 1/3L เป็น 2/3L และ L ตามล าดับ พบว่าเมื่อเพิ่มขนาดช่องทางออกของลมค่าความเร็ว
มลมเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 43 ร้อยละ 51 และร้อยละ 59 ตามล าดับ (ภาพที่ 14 แถวกลาง)  
และสุดท้ายปรับเพิ่มช่องทางเข้าของลมให้มีความกว้างเท่ากับ L คงที่ขนาดช่องทางเข้าแล้ว
ปรับเพิ่มเพียงช่องทางลมออกจาก 1/3L เป็น 2/3L และ L ตามล าดับ พบว่าเมื่อเพิ่มขนาด
ช่องทางออกของลมค่าความเร็วมลมเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 41 ร้อยละ 62  และร้อยละ 65 
ตามล าดับ (ภาพที่ 14 แถวล่าง) จากผลการศึกษาพบว่าเมื่อลมปะทะท ามุม 45º องศา
สามารถท าให้ลมเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดได้มากกว่าลมปะทะตั้งฉาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
ตามขนาดของช่องทางออกของลมที่เพิ่มขึ้นยกเว้นในกรณีที่ช่องทางเข้าของลมมีขนาด 1/3L 
และช่องทางออกของลมมีขนาด 2/3L (Melaragno, 1982) 

 

 
ภาพที่ 14 ปริมาณความเร็วลมทีผ่่านช่องเปิด 2 ด้านตรงข้ามกันโดยมีขนาดทางเข้าของลมและ
ทางออกของลมที่แตกต่างกัน 

3.4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อลักษณะการระบายอากาศภายนอกอาคาร 

3.4.1.สัดส่วนของอาคารที่ผลต่อลักษณะการระบายอากาศภายนอกอาคาร 
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ในหนังสื Design With Climate: Bioclimatic Approach to Architectural 
Regionalism น าเสนอสัดส่วนของอาคารที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนช้ืนควรมีสัดส่วน
กว้างต่อยาว ตั้งแต่ 1:1.7 ถึง 1:3 เนื่องจากในพื้นที่ที่มีลักษณะสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืน จะ
ได้รับรังสีการแผ่ความรอ้นจากดวงอาทิตย์มาจากทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก การ
ออกแบบกรอบอาคารให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโดยวางด้านแคบของอาคารไว้ในแนวทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก จะช่วยลดพื้นที่รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์  (Olgyay, 
1963) (ภาพที่ 15)  

                     
ภาพที่ 15 สัดส่วนกว้างยาวของอาคารที่เหมาะสมในสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนการศึกษาของ (Olgyay, 
1963) 

แตจ่ากงานวิจัยได้ทดลองวางผังตามรูปแบบของบ้านเดี่ยวที่โดยทั่วไปขณะนั้นมี
ขนาดพื้นที่ 240-250 ตารางเมตร โดยทดลองกับบ้านที่มีสดัส่วน 7x12 เมตร (สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ในอัตราส่วน 1 : 1.7 ) และ 9x9 เมตร (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) ใช้ความเร็วลมในการทดลอง 1.40 
เมตรต่อวินาที จากทิศทางลมประจ าของกรุงเทพมหานครมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และ
ทางทิศใต้ (ภาพที่ 16) พบว่าสัดส่วนของบ้านที่มีขนาด 9x9 เมตร ท าให้ลมที่เข้าบ้านลดลง 
เหลือ 0.30 เมตรต่อวินาที ส่วนบ้านที่มีสัดส่วน 7x12 เมตร ท าให้ลมที่เข้าบ้านลดลง 0.20 
เมตรต่อวินาที ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปว่าสัดส่วนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ
ใกล้เคียง จะยอมให้ลมผ่านกลุ่มอาคารได้มากกว่าอาคารที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่อาคาร
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีโอกาสที่จะเกิดการระบายอากาศภายในบ้านมากกว่าหากหันด้านกว้าง
ของอาคารเพื่อรับลม (Tantasavasdi, 2001) 
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ภาพที่ 16 ผลการทดลองด้วยโปรแกรม CFD ระหว่างอาคารที่มีขนาด (ซ้าย) 9x9 m และ (ขวา) 
7x12 m ซึ่งอาคารที่มผีังเป็นรูปสีเ่หลี่ยมจัตุรสัมลีักษณะการระบายอากาศภายนอกที่ดีกว่า 

3.4.2.การจัดกลุ่มอาคารที่มีผลต่อลักษณะการเคลื่อนที่ของลม 
ในงานวิจัยเรื่อง Natural ventilation design for house in Thailand จาก

การศึกษาลักษณะการวางผังอาคารบ้านเดี่ยวผู้วิจัยน าเสนอรูปแบบการเรียงอาคารแบบสับ
หว่าง เนื่องจากรูปแบบการวางอาคารแบบเรียงกันจะท าให้เกิดการบังลม และมีพื้นที่อับลม
เกิดข้ึนหลังบ้านที่ต่อเนื่องกัน แต่หากวางเรียงสับหว่างกันจะช่วยลดพื้นที่อับลมและช่วยให้
เกิดการไหลของกระแสลมได้สูงสุด (Tantasavasdi, 2001) 

และจากงาน วิจัย เรื่ อง Prediction of wind environment in different 
grouping patterns of housing blocks (Asfour, 2012) ได้ศึกษาหลักการในการใช้การ
ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในกลุ่มอาคารเพื่อการออกแบบจัดกลุ่มอาคารในพื้นที่ชาน
เมือง ฉนวนกาซาอยู่ทางใต้ของปาเลสไตน์มีสภาพภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนกึ่งช้ืน 
เนื่องมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เลียบชายฝั่ง อุณหภูมิเฉลี่ยจากฤดูหนาวถึงฤดูร้อนอยู่ระหว่าง 
13ºC - 25ºC ความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ระหว่างร้อยละ 60-85 ในการศึกษาได้ใช้ความเร็วลมตั้ง
ต้นที่ 3.00 เมตรต่อวินาที การจ าลองประกอบด้วยอาคารขนาด 30.00 เมตร x15.00 เมตร 
x15.00 เมตร สูง 5 ช้ัน พื้นที่ปลูกสร้าง 4,900 ตารางเมตร มีพื้นที่โล่ง 37% ของพื้นที่ปลูก
สร้างทั้งหมด มีจ านวน 4 หลังเรียงกัน 2 แถวตามภาพที่ 17 

 
ภาพที่ 17 แสดงลักษณะการจัดกลุ่มอาคารที่ใช้ในการทดลอง 

จากการศึกษาการเคลื่อนของลมผา่นอาคารอกีด้านหนึ่งไปสู่อีกด้าน การแบ่งช้ัน
ของอากาศเพื่อให้เกิดโอกาสในการระบายอากาศที่ดีข้ึน โดยที่อาคารสามารถป้องกันพื้นที่
จากลมร้อนหรือเบี่ยงเบนลมให้สอดคล้องกับลมประจ า ในสภาพอากาศร้อน การเคลื่อนที่
ของลมเกิดจากผลของค่าความต่างของแรงดันในด้านตรงกันข้ามของเปลือกอาคาร 
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การปรับองศาของลมที่กระทบท ามุมกับอาคารมีผลต่อประสิทธิภาพการระบาย
อากาศมาก เนื่องจากช่วยลดการบังลมระหว่างอาคาร นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถศึกษาข้อ
แตกต่างระหว่างรูปแบบการจัดวาง ซึ่งประสิทธิภาพในการระบายอากาศก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของลมที่เกิดข้ึน โดยเมื่ออาคารถูกจัดเรียงกันเป็นกลุ่ม ผลของรูปแบบการเคลื่อนที่ของลม
ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ของต าแหน่งอาคาร และผลที่ได้จากการศึกษาเพื่อหาลักษณะการจัด
วางที่ดีที่สุดพบว่าการจัดวางอาคารเป็นรูปเกือกม้าโดยเปิดที่ว่างตรงกลางในด้านที่ปะทะลม
จะช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้ดีที่สุด (Asfour, 2012) 

3.5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อพ้ืนท่ีบังลม 
3.5.1.ลักษณะสัดส่วนของอาคารต่อพื้นที่ว่าง 

สัดส่วนของความลึกของอาคารในทิศทางเดียวกับทางด้านที่ลมมา และความสูง 
ของอาคารเมื่อมีความลึกเป็น 2 เท่าของความสูง จะมีพื้นที่เงาลม 3 เท่าของความสูง แตเ่มื่อ
ในระยะความสูงที่เท่ากันลดระยะความลึกให้เท่ากับความสูงจะมีพื้นที่เงาลมเพิ่มข้ึนเป็น 3¾ 
เท่าของความสูง (ภาพที่ 18) (Melaragno, 1982)  

 
ภาพที่ 18 ภาพตัดแสดงลักษณะของลมทีผ่่านตัวอย่างอาคารที่มรีูปแบบและสัดส่วนที่ต่างกัน 
(Melaragno, 1982) 

3.5.2.รูปทรงของหลังคา 
จากการศึกษาความลาดชันของหลังคาซึ่งมีผลต่อระยะของพื้นที่บังลมในกรณี

ขององศาของหลังคามีความลาดชันน้อยกว่า 30º องศา จะมีผลที่ไม่แตกต่างจากหลังคาที่
ราบเรียบ แต่เมื่อหลังคามีความลาดชันเพิ่มมากขึ้นพื้นที่เงาลมยิ่งเพิ่มมากข้ึน จาก 3¾ เท่า
ไปสู่ 4¼ เท่า (ภาพที่ 19) (Melaragno, 1982) 
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ภาพที่ 19 ภาพตัดแสดงลักษณะของลมทีผ่่านตัวอย่างอาคารที่มรีูปแบบและสัดส่วนที่ต่างกัน 
(Melaragno, 1982) 

3.5.3.บริบทภายนอกอาคาร 
โดยทั่วไปอาคารอยู่ร่วมกับบริบทโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นอาคารข้างเคียง ต้นไม้ 

พุ่มไม้ หรือลักษณะที่ราบลุ่มหรือราบสูงที่เป็นสภาพที่ตั้งของอาคาร ซึ่งส่งผลต่อลักษณะ
รูปแบบการเคลื่อนที่ของลม และความเร็วลม โดยที่การเคลื่อนที่ของลมผ่านกลุ่มอาคารจะไม่
เกิดผลกระทบหากอาคารที่อยู่ด้านหลังมีขนาดเท่ากัน แต่จะส่งผลเล็กน้อยในลักษณะของ
ความเร็วลมเพิ่มข้ึนหากอาคารที่อยู่ด้านหลังสูงกว่าอาคารที่อยู่ด้านหน้า การเคลื่อนที่ของ
อากาศที่เกิดการบังลม ความเร็วลมที่ไปถึงอาคารด้านหลังจะลดลงตามขนาดความสูงของ
อาคารที่บังอยู่ด้านหน้า (Chand, 1977) (ภาพที่ 20) 

 
ภาพที่ 20 ลักษณะของลมทีผ่่านอาคารที่อยู่ใกล้เคียงกัน (Chand, 1977) 
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ภาพที่ 21 ลักษณะของลมทีผ่่านองค์ประกอบทางภูมสิถาปตัย์ที่แตกต่างกัน (Chand, 1977) 

แนวพุ่มไม้และไม้พุ่มเตี้ยหักเหทิศทางของลมและลดความเร็วลม โดยไม่ควร
ปลูกห่างจากอาคารในระยะ 2.00-8.00 เมตร เพราะจะท าให้ความเร็วลมลดลง (ภาพที่ 21 
ด้านซ้าย) ส่วนต้นไม้พุ่มหนาที่มีพุ่มอยู่เหนือระดับหน้าต่างจะช่วยหักเห  ลมด้านบนให้ลด
ระดับและเข้าสู่อาคารจึงท าให้ความเร็วลมเพิ่มข้ึน และเข้าสู่พื้นที่ใช้งานได้ดีข้ึน (ภาพที่ 21 
ขวาบน) และการระบายอากาศภายในอาคารจะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเมื่ออาคารถูกสร้างอยู่
บนพื้นที่เนินที่มีความลาดชันที่ 10º องศา (ภาพที่ 21 ขวาล่าง) (Chand, 1977) 

4. ประโยชน์ของการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 
การออกแบบอาคารที่ค านึงถึงลักษณะการออกแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบการระบาย

อากาศด้วยวิธีธรรมชาติให้ประโยชน์ดังนี้  
4.1. การระบายอากาศเพื่อสุขภาพ (Health Ventilation) เพื่อรักษาคุณภาพความบริสุทธ์ิของ

อากาศในอาคาร เช่น ก๊าซออกซิเจน เป็นต้น ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอกับความต้องการของ
มนุษย์ รวมทั้งระบายอากาศเสียและมลภาวะต่างๆออกจากตัวอาคาร จึงเรียกการระบาย
อากาศในลักษณะนี้ว่า  

4.2. เพื่ อสร้างภาวะความสุขสบายเชิงความร้อน  (Thermal Comfort Ventilation) ซึ่ ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขสบายเชิงความร้อนกับมนุษย์ที่ส าคัญ  3 
ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลม โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความ
ร้อนในแง่ของการพาความร้อนเป็นส าคัญ  

4.3. เพื่ อรักษาสภาพความเย็น และระบายความร้อนแก่ โครงสร้างอาคาร (Structural 
Ventilation) โดยที่เมื่อสภาพอุณหภูมิภายในอาคารสูงกว่าภายนอก การพัดพาของอากาศ
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จะสามารถป้องกันการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร ที่จะมีผลต่อผู้ใช้อาคาร ไม่ว่าจะ
เป็นการแผ่รังสคีวามร้อน หรือการน าความร้อนที่เกิดจากการเก็บกักความรอ้นในตัวมวลสาร
ของวัสดุประกอบอาคาร (กฤษณพงศ์ ทองศรี และคณะ, 2549) 

5. สภาวะสบาย  
สภาวะสบาย หมายถึง เงื่อนไขทางสภาวะของจิตใจที่แสดงออกถึงความพึงพอใจกับ

สภาพแวดล้อม เนื่องจากมีตัวแปรที่ต้องน ามาพิจารณามาก ทั้งทางด้านจิตวิทยา และสรีรวิทยา ของ
แต่ละบุคคล ซึ่งจะมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (ANSI, 2013) ซึ่งโดยปกติร่างกาย
ของมนุษย์จะมีอุณหภูมิคงที่ 37ºC ที่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยซึ่งความร้อนที่สร้างข้ึนใน

ร่างกายมีเพื่อชดเชยความร้อนที่สูญเสียไปจากการพาความร้อนทางการหายใจออก ทางผิวหนังผ่าน
การน าความร้อนที่กระแสเลือดที่ใต้ผิวหนัง และการระเหยของเหงื่อผ่านทางต่อมเหงื่อ โดยมี
กล้ามเนื้อ ผม ขน และผิวหนังเป็นฉนวนที่ ช่วยกันความร้อนและรักษาอุณหภูมิในร่างกาย เพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอก สภาวะสบายจะเกิดข้ึนได้เมื่อค่าความช้ืนที่ผิว
อยู่ในระดับต่ า และความพยายามในการปรับอุณหภูมิของร่างกายอยู่ในช่วงที่แคบลง (Lechner, 
2014) องค์ประกอบหลักของสภาวะสบายประกอบด้วย 6 ปัจจัย ข้อ 1-2 เป็นปัจจัยที่เกิดจาก
ลักษณะกิจกรรมและลักษณะสภาพของคนบุคคล ข้อ 1-4 เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม 

5.1. อัตราการเผาผลาญของรา่งกาย ซึ่งมีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม และระยะเวลาที่ใช้ใน
ท าการกิจกรรมนั้น การค านวณสามารถแบ่งร้อยละของเวลาที่ใช้เพื่อค านวณร่วมกับอัตรา
การเผาผลาญในแต่ละกิจกรรม  เช่น 
 ออกก าลัง 30 นาที ยืนพัก 15 นาที เดิน 15 นาที รวมกันเป็น 1 ช่ัวโมง 
          2.1 x 0.5 +   1.4 x 0.25  + 1.7 x 0.25   =   1.8 met 
ซึ่งแม้จะอยู่ในสถานที่เดียวกันก็มีอัตราการเผาผลาญของร่างกายที่แตกต่างกัน เช่น ลูกค้าที่
นั่งอยู่ภายในภัตตาคารจะมีอัตราการเผาผลาญที่  0.1 met ในขณะที่บริกรที่ให้บริการมี
อัตราเผาผลาญที่ 0.2 met โดยสามารถเทียบอัตราช้ีวัดวัดกับค่าการใช้พลังงานได้มีหน่วย
เป็น met , W/m2 , Btu/h ft2 (ANSI, 2013)    

5.2. ค่าความเป็นฉนวนของเสื้อผ้ามีหน่วยเป็น clo ข้ึนอยู่กับลักษณะรูปแบบของเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย ซึ่งสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ เช่น ในช่วงฤดูหนาวคนจะเลือกใส่เสื้อผ้าซ้อนกัน
หลายช้ันเพื่อรักษาระดับอณุหภูมิในร่างกายค่าความเป็นฉนวนของเสื้อผ้าจะสูงข้ึน ในขณะที่
ช่วงฤดูร้อนคนจะเลือกใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อบางช่วยในการระบายอากาศและความร้อนผ่าน
ผิวหนังผ่านการระเหยของเหงื่อค่าความเปน็ฉนวนของเสือ้ผา้ก็จะมีค่าน้อยลง และแม้เสื้อผ้า
จะมีค่าความเป็นฉนวนแต่ความร้อนยังสามารถผ่านเสื้อผ้าสู่ผิวหนังได้ (Lechner, 2014) 

5.3. อุณหภูมิอากาศ เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่สุด โดยวัดจากอุณหภูมิกระเปาะแห้ง 
ซึ่งเป็นตัวก าหนดลักษณะการลดความร้อนด้วยการพาความร้อน เช่น ในสภาพที่อากาศมี
อุณหภูมิสูง แม้มีลมพัดผ่านก็จะไม่เกิดความสบายจากการพาความร้อน เนื่องจากอุณหภูมิ
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ภายนอกสูงกว่าภายในร่างกาย และค่าความเป็นฉนวนของเสื้อผ้า และผิวหนังก็จะลดลง  
(Andris Auliciems , Steven V. Szokolay, 1997) 

5.4. การแผ่รังสีความร้อน ค่าอุณหภูมิจากการแผ่รังสีความร้อนแต่ต่างจากอุณหภูมิของอากาศ 
เช่น เมื่อนั่งข้างหน้าต่างทางด้านทิศใต้ในช่วงฤดูหนาวอาจจะท าให้รู้สึกร้อนแม้อุณหภูมิใน
ห้องจะอยู่ที่ 24ºC เพราะค่าการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิภายใน

ห้อง ในทางกลับกันเมื่พระอาทิตย์ตกดินอาจจะท าให้รู้สึกหนาวแม้แต่คุณอาจจะรู้สึกหนาว
แม้ว่าแม้อุณหภูมิในห้องจะอยู่ที่ 24ºC เพราะกระจกที่เย็นลงกว่าอุณหภูมิภายในห้องซึ่งท า

ให้ร่างกายสูญเสียความร้อน โดยทั่วไปของการควบคุมการแผ่รังสีความร้อนมี เป้าหมายให้
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศในห้อง ซึ่งต้องอาศัยลักษณะของความเป็นฉนวนของวัสดุอาคาร 
และการบังเงาของอาคาร (Lechner, 2014) 

5.5. ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ การระเหยของความช้ืนที่ผิวหนังเป็นส่วนใหญ่การท างานของ ค่า
ความช้ืนในอากาศ ซึ่งอากาศแห้งพร้อมที่สามารถดูดซับความช้ืนจากผวิและการระเหยอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่เย็นข้ึน อย่างไรก็ตามในระดับความช้ืนของอากาศที่ต่ ามาก
จะส่งผลให้จมูก ปาก ตา ผม และ ผิวหนังแห้ง อีกทั้งมีอัตราการเพิ่มข้ึนของโรคทางเดิน
หายใจ  เมื่อความช้ืนสัมพัทธ์ถึงร้อยละ 100 การระบายความร้อนด้วยการระเหยจะหยุดลง 
และกระตุ้นให้เกิดเหงื่อข้ึนบนร่างกาย ซึ่งจะท าให้รู้สึกอึดอัด (Lechner, 2014) 

5.6. ความเร็วลม การเคลื่อนที่ของลมที่พัดผ่านผิวหนังสามารถพัดพาความร้อนจากร่างกาย ผ่าน
การพัดเหงื่อที่ระเหยออกจากร่างกายได้ อีกทั้งการลมที่พัดผ่านผิวหนังยังช่วยให้เกิด
ความรู้สึกว่าเย็นข้ึนได้แม้อุณหภูมิมีค่าเท่าเดิมซึ่งจากงานวิจัย Thermal comfort ได้ให้
ระดับค่าความเร็วลมจะส่งผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ไว้ ดังนี้  
0.00 - 0.25 เมตรต่อวินาที จะไม่รู้สึกหรือสังเกตได้ 
0.25 - 0.50 เมตรต่อวินาที รู้สึกสบาย 
0.50 - 1.00 เมตรต่อวินาที รู้สึกสบายโดยรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของอากาศ 
1.00 – 1.50 เมตรต่อวินาที รู้สึกว่ามีลมผ่าน 
1.50 เมตรต่อวินาที ข้ึนไป รู้สึกว่าถูกรบกวน  (Andris Auliciems , Steven V. Szokolay, 
1997)  

จากงานวิจัย Thailand ventilation comfort chart ที่ท าการส ารวจขอบเขตความ
สบายของคนไทย ที่ส่งผลต่อการยอมรับความสบายของคน ณ สภาพอากาศในช่วงอุณหภูมิที่แตกต่าง
กัน โดยก าหนดระดับความเร็วลมในการทดสอบตั้งแต่ 0.20 - 3.00 เมตรต่อวินาที ค่าความช้ืน
สัมพัทธ์ตั้งแต่ร้อยละ 50 - 80 มีอุณหภูมิสูงสุดที่ท าการทดลองที่ 36.3 ºC  และท าการศึกษาภายใน
ห้องเรียนและเปดิพัดลมเพื่อให้ได้ความเรว็ลมในระดับต่างตามที่แสดงในภาพที่ 24  พบว่าการยอมรับ
ความสบายด้วยการใช้เพียงพัดลมช่วย ขอบเขตความสบายในประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อน-ช้ืน อยู่
ในช่วงอุณหภูมิ 27.5 ºC - 35.4 ºC และความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 50-78 ด้วยความเร็วตั้งแต่ 0.20 - 
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2.30 เมตรต่อวินาที ตามที่แสดงตามภาพที่ 25 โดยข้อสรุปที่ไดเ้กี่ยวข้องกับสภาวะสบายที่เหมาะสม
กับสภาวะสังคม และวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งในการปรับอากาศเพื่อสร้างสภาวะสบาย (Joseph 
Khedari, et al., 2000) 

 

 
ภาพที่ 22 ผังที่นัง่และสถานที่ในงานวิจัย (Joseph Khedari, et al., 2000) 

 
ภาพที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงระยะของอุณหภูมิ และค่าความช้ืนสัมพัทธ์ที่เหมาะกับสภาวะ
สบายของคนไทยโดยใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ (Joseph Khedari,et al., 2000) 

และจากงานวิจัยเรื่อง Natural ventilation design for houses in Thailand ที่ได้
ศึกษาข้อมูลสภาวะสบายจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสบายของคนไทยพบว่า คนไทยมีขีดจ ากัด
ของสภาวะสบายสภาพที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 29.1 ºC - 31.3 ºC ความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ที่ระหว่างร้อย
ละ 50-80 และปริมาณความเร็วมลมภายในอาคารตั้งแต่ 0.20 – 1.00 เมตรต่อวินาที แสดงให้เห็นว่า
สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในภูมิอากาศร้อนช้ืน ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า (Tantasavasdi, 2001) 
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6. ลักษณะสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีปริมณฑลของกรุงเทพมหาคร 

ลักษณะสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ได้เลือกใช้ข้อมูล
อุณหภูมิ ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลมจากสถานีวัดที่จังหวัดปทุมธานี กรมอุตุนิยมวิทยา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2557 เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ทางด้านทิศ
เหนือ  

ฤดูกาลในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้  
- ฤดูร้อน  ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
- ฤดูฝน  ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
- ฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

จากข้อมูลสภาพอุณหภูมิของจังหวัดปทุมธานีพบว่า ในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 28.9 ºC – 30.3 ºC อุณหภูมิสูงสูดที่  38.7 ºC และอุณหภูมิต่ าสุดที่  22.1 ในช่วงฤดูฝน

อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 27.9 ºC – 30.0 ºC อุณหภูมิสูงสูดที่ 37.4 ºC และอุณหภูมิต่ าสุดที่ 22.8 

และ ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25.6 ºC – 28.0 ºC อุณหภูมิสูงสูดที่ 36.2 ºC และ

อุณหภูมิต่ าสุดที่ 17.7 ºC (แผนภาพที่ 1) 

 
แผนภาพที่ 1 แสดงค่าอุณหภูมิสงูสุด ค่าเฉลี่ย และค่าต่ าสุด ของแต่ละช่วงฤดูกาล ณ จุดวัดจังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 
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แผนภาพที่ 2 แสดงค่าความช้ืนสัมพัทธ์สงูสุด ค่าเฉลี่ย และค่าต่ าสุด ของแต่ละช่วงฤดูกาล ณ จุดวัด
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 

จากข้อมูลค่าความช้ืนสัมพันธ์ของจังหวัดปทุมธานีพบว่า ในช่วงฤดูร้อนความช้ืนสัมพันธ์
เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 67–71 ความช้ืนสัมพันธ์สูงสูดที่ร้อยละ 93 และความช้ืนสัมพันธ์ต่ าสุดที่ร้อย
ละ 27 ในช่วงฤดูฝนความช้ืนสัมพันธ์เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 72-78 ความช้ืนสัมพันธ์สูงสูดที่ร้อยละ 94 
และความช้ืนสัมพันธ์ต่ าสุดที่ร้อยละ 37 และ ในช่วงฤดูหนาวความช้ืนสัมพันธ์เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 
64-75 ความช้ืนสัมพันธ์สูงสูดที่ร้อยละ 97 และความช้ืนสัมพันธ์ต่ าสุดที่ร้อยละ 24 (แผนภาพที่ 2) 

ลมประจ าฤดู เป็นการหมุนเวียนที่พัดตามฤดูกาล มีทิศทางที่แน่นอนและสม่ าเสมอ โดย
ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุม ค าว่า “มรสุม” หรือ monsoon มาจากค าว่า mausim ในภาษา
อาหรับ แปลว่า ฤดูกาล (season) สาเหตุใหญ่ๆ เกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของพื้นดิน 
และพื้นน้ าในฤดูหนาวอุณหภูมิของพื้นดินเย็นกว่า อุณหภูมิของน้ าในมหาสมุทร อากาศเหนือพื้นน้ าจึง
มีอุณหภูมิสูงกว่า และลอยตัวข้ึนสู่เบื้องบน อากาศเหนือทวีปซึ่งเย็นกว่าไหลไปแทนที่ ท าให้เกิดเป็น
ลมพัดออกจากทวีป พอถึงฤดูร้อนอุณหภูมิของดินภาคพื้นทวีปร้อนกว่าน้ าในมหาสมุทร เป็นเหตุให้
เกิดลมพัดในทิศทางตรงข้าม ลมมรสุมที่มีก าลังแรงจัดที่สุดได้แก่ ลมมรสุมที่เกิดในบริเวณภาคใต้ และ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย 

ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

- ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทร
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อินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียง
ใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะน ามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศ
ไทย ท าให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล และ
เทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น 

- ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือนตุลาคม จะมีมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี้มี
แหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ แถบประเทศมองโกเลียและจีน 
จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็น และแห้งจากแหล่งก าเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้
ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้ งแล้งทั่ วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสมุนี้
น าความชุ่มช้ืนจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม การเริ่มต้นและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผัน
แปรไปจากปกติได้ในแต่ละปี 

 
แผนภาพที่ 3 ทิศทางและค่าความเร็วลม ณ จุดวัดจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 ในช่วงฤดูร้อน
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
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แผนภาพที่ 4 ทิศทางและค่าความเร็วลม ณ จุดวัดจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 ในช่วงฤดูฝน
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตลุาคม 

 
แผนภาพที่  5 ทิศทางและค่าความเร็วลม ณ จุดวัดจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2553-2557 ในช่วงฤดู
หนาวกลางเดือนตลุาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
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จากข้อมูลสถิติความเร็วลมของจังหวัดปทุมธานีพบว่า ในช่วงฤดูร้อนค่าความเร็วลมเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.70 เมตรต่อวินาที ค่าความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ 3.70 เมตรต่อวินาที โดยลมส่วนใหญ่จะพัดมา
จากทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงความ เร็วลมตั้งแต่ 1.00 - 2.00 เมตรต่อวินาที 
(แผนภาพที่ 3) ในช่วงฤดูฝนค่าความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.80 เมตรต่อวินาที ค่าความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ 
3.70 เมตรต่อวินาที โดยลมส่วนใหญ่จะพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ ในช่วงความเร็ว
ลมตั้งแต่ 1.50 - 2.50 เมตรต่อวินาที (แผนภาพที่ 4) และในช่วงฤดูหนาวค่าความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ที่ 
1.30 เมตรต่อวินาที ค่าความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ 3.10 เมตรต่อวินาที โดยลมส่วนใหญ่จะพัดมาจากทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงความเร็วลมตั้งแต่ 0.50 - 1.50 เมตรต่อวินาที (แผนภาพที่ 5) 
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บทท่ี 3 

                                        3   วิธีด าเนินการศึกษา 

จากวัตถุประสงค์การศึกษาที่ต้องการศึกษาลกัษณะการระบายอากาศภายนอกอาคารทีม่ี
สัดส่วนความลึกของบ้านแถวที่และการจัดผังโครงการที่แตกต่างกันภายใต้ข้อก าหนดการจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ.2543 พ.ศ. 2543 และกฏกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 เพื่อน าเสนอข้อควรพิจารณาในการจัด
ผังโครงการบ้านแถวในระดับการจัดสรรที่ดินขนาดเล็กที่ช่วยให้เกิดการบังลมน้อย และเพิ่มโอกาสใน
การใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมีขั้นตอนการศึกษาตามที่แสดงในแผนภาพที่ 6 ดังนี ้

 
แผนภาพที่  6 ข้ันตอนการด าเนินการศึกษา 
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รูปแบบอาคารท่ีเลือกใช้ทดลอง 
จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการระบายอากาศภายนอกอาคารที่เกิดจากกลุ่มบ้าน

แถวที่มีสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างรวมบ้านแถวที่แตกต่างกัน และน าเสนอข้อควรพิจารณาในการ
ออกแบบบ้านแถวในที่ช่วยให้เกิดการบังลมน้อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติ รูปแบบอาคารที่เลือกใช้ในการทดลองส่วนที่ 1 มาจากการศึกษารูปแบบของบ้านแถวตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ร่วมกับการศึกษาข้อก าหนดการจัดสรรที่ขนาดเล็ก ดังนี ้บ้านแถวที่มีความลึก 
24.00 เมตร หน้ากว้าง 4.00 เมตร เรียงกัน 40.00 เมตร (ภาพที่ 24a) และบ้านแถวที่มีความลึก 
16.00 เมตร หน้ากว้าง 4.00 เมตร เรียงกัน 40.00 เมตร (ภาพที่ 24b)  และมาจากการศึกษารูปแบบ
ของบ้านส่วนใหญ่ที่พบเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน โดยมีขนาดหน้ากว้าง 5.70 
เมตร ลึก 8.00 เมตร และเรียงกันยาวถึง 39.90 เมตร (ภาพที่ 24c) โดยทั้งหมดจะมีรูปแบบการจัดผัง
แบบเรียงตรงกัน 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

ภาพที่ 24 รูปแบบของบ้านแถวเพื่อใช้ทดลองส่วนที่  1 โดยเลือกขนาดตามข้อก าหนดของกฏ
กระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 และขนาดตามที่พบในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร (a) บ้าน
แถวที่มีขนาด 4.00x16.00 m เรียงต่อกันยาว 40.00 m (b) บ้านแถวที่มีขนาด 4.00x24.00 m เรียง
ต่อกันยาว 40.00 m (c) บ้านแถวที่มีขนาด 5.70x8.00 m เรียงต่อกันยาว 39.90 m  



32 

 

จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการระบายอากาศภายนอกอาคารที่เกิดลักษณะการ
จัดผังโครงการบ้านแถวที่แตกต่างกัน เพื่อน าเสนอข้อควรพิจารณาในการจัดผังโครงการบ้านแถวใน
ระดับการจัดสรรที่ดินขนาดเล็กที่ช่วยให้เกิดการบังลมน้อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย
อากาศด้วยวิธีธรรมชาติ รูปแบบอาคารที่เลือกใช้ในการทดลองส่วนที่ 2 ได้ท าการทดลองกับบ้านแถว
ที่มีขนาดหน้ากว้าง 5.70 m ความลึก 8.00 เมตร เนื่องจากเป็นขนาดของบ้านแถวที่ปรากฏใน
ปัจจุบันเพื่อน ามาจัดผังโครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็กที่มีจ านวนหลังไม่เกิน 99 หลังในพื้นที่ใกล้เคียง
กัน โดยรูปแบบของการจัดผังโครงการที่น ามาใช้มาจากศึกษาตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ทดลอง
รูปแบบการจัดผงัโครงการโดยเปรียบเทียบระหว่างการจัดผังโครงการแบบเรียงตรงกันตามข้อก าหนด
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2552 (ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
จังหวัดปทุมธานี, 2552) (ภาพที่ 25a) การจัดผังโครงการแบบเรียงสับหว่างตามข้อเสนอแนะจาก
งานวิจัยที่ได้ศึกษา (Tantasavasdi, 2001) (ภาพที่ 25b) และการจัดผังให้มีพื้นที่โล่งตรงกลางกลุ่ม
บ้านแถวขนาดใหญ่มาจัดวางไว้ตรงกลาง โดยใช้ขนาดตามที่พื้นที่เพื่อสาธารณูปโภคตามกฎหมาย 
(ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดปทุมธานี, 2552) (ภาพที่ 
25c)  และการจัดผังโครงการแบบเว้นที่ว่างโดยแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยตามงานวิจัยที่ได้ศึกษา (Asfour, 
2012) (ภาพที่ 25d)  

 
(a)                                              (b) 

 
(c)                                                (d) 

ภาพที่ 25 ลักษณะการจัดผังโครงการบ้านแถวที่ใช้ทดลองในส่วนที่ 2  
(a) การจัดผังโครงการบ้านแถวแบบเรียงตรงกัน  
(b) การจัดผังโครงการบ้านแถวแบบเรียงสับหว่าง  
(c) การจัดผังโครงการบ้านแถวแบบเว้นที่ว่างตรงกลางขนาดใหญ่ 
(d) การจัดผังโครงการบ้านแถวแบบแบ่งพื้นที่ย่อยเพื่อแทรกระหว่างแถว 
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เนื่องจากองศาของลมที่ปะทะกับผิวอาคารมีผลต่อรูปแบบการเคลื่อนที่ของลมและ
ประสิทธิภาพในการระบายอากาศ และเมื่อกลุ่มบา้นแถวถูกวางลงบนพื้นที่โครงการลมที่มากระทบผิว
อาคารจะท าองศาที่แตกต่างกันตามแต่ทิศทางของลมประจ า โดยอ้างอิงที่ผิวอาคารด้านหน้ากว้างของ
บ้านแถว ให้ลมปะทะที่ผิวอาคารท ามุม 90º มีลักษณะตั้งฉากกับหน้ากว้างของบ้านแถว ลมปะทะท า
มุม 45º มีลักษณะเอียงมาทางตะวันตกฉียงใต้ และ 0º องศามีลักษณะขนานกับหน้ากว้างของบ้าน
แถว (ภาพที่ 26)  

 
ภาพที่ 26 ลักษณะของลมทีป่ะทะกับด้านหน้ากว้างท ามุม 90º 45º และ 0º องศา จากซ้ายไปขวา 

ขั้นตอนด าเนินการศึกษา 

1. ศึกษาการศึกษาข้อก าหนดทางกฎหมายและวิวัฒนาการที่มีผลต่อรูปแบบของบ้านแถวในปัจจุบัน
เพื่อก าหนดลักษณะของอาคารที่ใช้ในการทดลอง ในกรณีที่ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากสัดส่วน
ความลึกต่อหน้ากว้างรวมของอาคารที่แตกต่างกัน ของบ้านแถวที่มีความลึก 8.00 เมตร 16.00 
เมตร และ 24.00 เมตร และลักษณะการจัดผังโครงการแบบเรียงตรงกัน เรียงสับหว่าง จัดผังโดย
เว้นพื้นที่ว่างขนาดใหญ่  

2. ศึกษาทฤษฎีและปัจจัยที่ส่งผลต่อรปูแบบการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ และสภาวะสุขสบาย
เชิงอุณหภูมิ ซึ่งการสร้างสภาวะสุขสบายเชิงอุณหภูมิส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยของค่าความเร็วลม
ด้วยเช่นกัน ที่จะช่วยให้เกิดการระบายความร้อนที่ผิวหนังท าให้เกิดความรู้สึกสบาย และช่วย
ระบายอากาศภายในอาคาร และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของลมผ่านอาคาร ได้แก่ ค่า
ความเร็วลม และค่าความแตกต่างของแรงดันระหว่างช่องเปิด (Awbi, 1991) ซึ่งจากการศึกษา
งานวิจัยค่าความเร็วลมที่น้อยที่สุดในการสร้างสภาวะสบายในประเทศไทยมีค่าเพียง 0.2 เมตรต่อ
วินาที (Joseph Khedari, et al., 2000) จากการศึกษาในเรื่องของลมที่ผ่านช่องเปิดเข้าสู่อาคาร

แนวผนังด้านหน้า
กว้างของบ้านแถว 
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แบบ Cross ventilation จะมี ค่าลดลงได้มากถึงร้อยละ  65 และน้อยที่สุดคือร้อยละ 32 
(Melaragno, 1982) (ภาพที่ 33)  

 
ภาพที่ 27 รูปแบบของช่องเปิดที่ท าให้เกิดการระบายอากาศที่มากทีสุ่ดและนอ้ยทีสุ่ด (Melaragno, 
1982) 

จากปริมาณของลมที่ควรจะพัดเข้าสู่อาคารได้น้อยที่สุดที่ระดับ 0.20 เมตรต่อวินาที จะมี
ความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.30 - 0.63 ดังนั้นลักษณะของการบังลมคือพื้นที่สีน้ าเงินถึงสีฟ้าซึ่งมี
ความเร็วลมอยู่ที่ระยะ 0.00 – 0.30 เมตรต่อวินาที ดังนั้นควรมีค่าความเร็วลมที่บริเวณช่องทาง
เข้าของลมตั้งแต่ 0.30 เมตรต่อวินาที ข้ึนไป และมีค่าความแตกต่างของแรงดันลมที่บริเวณช่อง
เปิดระหว่างด้านที่ปะทะลมกับด้านที่ไม่ปะทะลม 

3. ศึกษาสภาพภูมิอากาศจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ จุดวัดที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นจังหวัด
ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้การระบายอากาศ
ด้วยวิธีธรรมชาติ จากการศึกษางานวิจัยพบว่าสภาวะสบายของคนไทยอยู่ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 
27.5 ºC -35.4 ºC ค่าความช้ืนสัมพันธ์อยู่ในช่วงร้อยละ 50-78 (Joseph Khedari, et al., 
2000) ซึ่งจากข้อมูลสภาพอากาศพบว่าอุณหภูมิที่อยู่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือน
มกราคม อยู่ในช่วง 27.5 ºC -35.4 ºC และมีค่าความช้ืนสัมพันธ์เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 50-78 
ซึ่งแสดงว่าค่าอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพันธ์ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวมีความเป็นไปได้ที่จะใช้
การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งค่าความเร็วมลมเฉลี่ยและทิศทางของลมมาจากทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ค่าความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.80 – 1.30 เมตร
ต่อวินาที  

ค่าความเร็วลมเฉลี่ยที่จะใช้ในการทดลองได้เลือกความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.30 เมตรต่อวินาที 
ซึ่งเป็นค่าความเร็วมลมเฉลี่ยช่วงฤดูหนาวที่มีค่าความเร็วลมน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาจากระดับ
เหนือพื้นดินที่ความสูงกลางหน้าต่าง 1.50 เมตร ในสภาพพื้นที่ย่านชานเมืองตามทฤษฎี (บทที่ 2 
ข้อ 3.2) ความเร็วลมที่คาดว่าจะปะทะที่ผิวอาคารอย่างน้อยที่ 0.50 เมตรต่อวินาที  จึงมีความ
เป็นไปได้ที่ลมจะพัดเข้าสู่อาคารมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที 

4. แบ่งการทดลองออกแป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทดลองเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนความลึกต่อความกว้าง
ของ และเปรียบเทียบการจัดผังโครงการบ้านแถว ที่มีผลต่อลักษณะการบังลม และประสิทธิภาพ
ในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ ผลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมจึงได้ข้อสรุปของตัวแปร
ที่ใช้ในการศึกษาตามตารางที่ 3 ดังนี ้
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ตารางที่ 3 ตัวแปรที่ใช้ในการทดลองเพือ่ศึกษาลักษณะการระบายอากาศภายนอกอาคาร 

5. ท าการทดลองด้วยการจ าลองสภาพในโปรแกรม Design Builder 3.4.2.2 โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
5.1. ท าการทดลองส่วนที่  1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการระบายอากาศภายนอกอาคารและ

ประสิทธิภาพในการระบายอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของสัดส่วนบ้านแถวที่มี
ความลึกแตกต่างกัน 9.00 เมตร 16.00 เมตร และ 24.00 เมตร โดยทุกกรณีจะท าการ
ทดลองด้วยการก าหนดทิศทางลมที่ปะทะท ามุมกับผิวอาคารที่ 90◦ 45◦ และ0◦ องศา
ตามที่แสดงในตารางที่ 4  

การทดลอง ตัวแปรอิสระ ตัวแปรควบคุม ตัวแปรตาม 

ส่วนที่ 1 
เปรียบเทียบสัดส่วนความ
ลึกต่อหน้ากว้างรวมของ
บ้านแถว 

1. กลุ่มบ้านแถวที่มีความ
ลึก 9.00 m 16.00 m 
และ 24.00 m 

2. ลมปะทะหน้ากว้างของ
บ้านแถวท ามุม 90° 45° 
และ 0° 

1. ความเร็วลมตั้งต้นเป็น 
1.3 m/s 

2. ความสูงไม่เกิน 9.00 m 
3. ลักษณะการจัดผัง

โครงการบ้านแถว 
4. หน้ากว้างของกลุ่มบ้าน

แถวเรียงกัน 40.00 m 

1. ลักษณะของการบังลม 
2. ค่าความแตกต่างของ

แรงดันระหว่างด้านที่
ปะทะลมและไม่ปะทะ
ลม 

ส่วนที่ 2 
เปรียบเทียบลักษณะการ
จัดผังโครงการบ้านแถว 

1. รูปแบบการจัดผัง
โครงการบ้านแถว 

2. ลมปะทะหน้ากว้างของ
บ้านแถวท ามุม  90° 
45° และ 0° 

1. ความเร็วลมตั้งต้นเป็น 
1.3 m/s 

2. บ้านแถวแต่ละหลังที่มี
ขนาด 5.70x8.00 m 
ความสูงไม่เกิน 9.00 m 

1. ลักษณะของการบังลม 
2. ค่าความแตกต่างของ

แรงดันระหว่างด้านที่
ปะทะลมและไม่ปะทะ
ลม 
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ตารางที่ 4 ลักษณะการจ าลองสัดส่วนความลกึต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถวและทิศทางลมในการ
ทดลองส่วนที่ 1 

สัดส่วนของบ้านแถว องศาของลมที่ปะทะกับหน้ากว้าง (องศา◦) 
90◦ 45◦ 0◦ 

40.00x24.00 m 
หน้ากว้างรวม x  ความลึก    

จากบ้านแถวที่มีขนาด 
4.00 m x 24.00 m  

เรียงกัน 10 หลัง 

   

40.00x16.00 m 
หน้ากว้างรวม x  ความลึก    

จากบ้านแถวที่มีขนาด 
4.00 m x 16.00 m   

เรียงกัน 10 หลัง 

   

39.90x8.00 m 
หน้ากว้างรวม x  ความลึก    

จากบ้านแถวที่มีขนาด 
 5.70 m x 8.00 m  

เรียงกัน 10 หลัง 

   

5.2. ท าการทดลองส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการระบายอากาศภายนอกอาคารจากความ
แตกต่างของการจัดผังโครงการบ้านแถว ซึ่งส่งผลต่อลักษณะการบังลม และประสิทธิภาพใน
การระบายอากาศ โดยทุกกรณีจะท าการทดลองด้วยการก าหนดทิศทางลมที่ปะทะท ามุมกับ
ผิวอาคารที่ 90◦ 45◦ และ0◦ องศา ตามที่แสดงในตารางที่ 5  

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 
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ตารางที่ 5 ลักษณะการจ าลองการจัดผงัโครงการบ้านแถวและทิศทางลมในการทดลองส่วนที่ 2 
ลักษณะการ 

จัดกลุ่มบ้านแถว 
องศาของลมที่ปะทะกับหน้ากว้าง (องศา◦) 

90◦ 45º 0◦ 

39.90x8.00 m 
เรียงแนวเดียวกัน 

   

39.90x8.00 m 
เรียงแบบสับหว่าง 

   

39.90x8.00 m 
พื้นที่เปิดโล่ง 
อยู่ตรงกลาง 

เป็นพื้นที่เดียวกัน 

   

39.90x8.00 m 
พื้นที่เปิดโล่ง 
อยู่ตรงกลาง 

แบ่งเป็นพืน้ที่ย่อย 

   

6. เก็บข้อมูลการทดลองโดยวัดที่ระดับความสูงกลางหน้าต่าง 1.50 เมตร ที่ระดับที่ใกล้เคียงกับ
ความสูงกึ่งกลางหน้าต่างของช้ัน 1 ซึ่งคาดว่าจะประสบปัญหาเรือ่งการระบายอากาศจากลักษณะ
การบังลมมากที่สุด 2 แบบ ได้แก่ 
6.1. ค่าความเร็วลมโดยพิจารณาจากค่าความเร็วลมที่ไม่ต่ ากว่า 0.30 เมตรต่อวินาที  

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 
V=1.3 m/s V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 
V=1.3 m/s V=1.3 m/s 
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6.2. ค่าความต่างของแรงดันลมระหว่างด้านที่ปะทะลมและด้านที่ไม่ปะทะลมที่เกิดจากสัดส่วน
ความลึกต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถว และการจัดผังโครงการบ้านแถว ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ก าหนดความเป็นไปได้ในการใช้การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติในอาคาร 

7. วิเคราะห์ผลการทดลองโดยมีข้อพิจารณาเพื่อการวิเคราะห์ผลการทดลองมีดังนี้ 
7.1. สัดส่วนความลึกต่อความกว้างของบ้านแถวที่ส่งผลให้ลมที่มีค่าความเร็วลมมากกว่า 0.30 

เมตรต่อวินาที ผ่านเข้าสู่ภายในบ้านแถว และเกิดค่าความแตกต่างของแรงดันระหว่าง
ด้านหน้าบ้านและหลังบ้าน 

7.2. การจัดผังโครงการบ้านแถวที่ส่งผลให้ลมที่มีค่าความเร็วลมมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที 
ผ่านเข้าสู่ภายในบ้านแถว และเกิดค่าความแตกต่างของแรงดันระหว่างด้านหน้าบ้านและ
หลังบ้าน 

8. สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะข้อควรพิจารณาในการออกแบบโครงการบ้านแถว 

โปรแกรมท่ีใช้ในการทดลองศึกษาลักษณะการไหลของลม Designbuilder 3.4.2.2 

Designbuilder เป็นโปรแกรมจ าลองสภาพแวดล้อม จ าลองสภาพรูปแบบอาคารเสมือน 
ประกอบด้วยข้อมูลทางสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ค่าการใช้พลังงานรวม ค่าการปล่อยก๊าซ
คาร์บอน ปัจจัยของสภาวะสบาย ค่าการส่องสว่างในเวลากลางวัน ค่าอุณหภูมิความร้อนสูงสุด และ
ขนาดของเครื่องปรับอากาศแบบต่างๆ  
บางคนใช้ทั่วไปของ Desigbuilder คือ: 

- ค านวณการใช้พลังงานรวมของอาคาร 
- ประเมินลักษณะค่าการมองเห็น และ การสะสมความร้อน ของรูปด้านที่แตกต่าง 
- ค านวณอุณหภูมิที่เกิดจากลักษณะการระบายอากาศของอาคาร 
- ประเมินปริมาณค่าการกระจายแสงธรรมชาติผ่านการค านวณค่าส่องสว่าง 
- รายงานผลการประหยัดพลังงานจากการใช้แสงธรรมชาติแทนการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
- แสดงผลของรูปแบบเงาที่เกิดข้ึนกับงานออกแบบ 
- ค านวณขนาดเครื่องปรับอากาศ 
- การออกแบบรายละเอียดของการใช้ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศตาม

ธรรมชาติรวมถึงผลกระทบของการปรบัอากาศ จากการก าหนดลักษณะของอุณหภูมิและการ
กระจายความเร็วลมตามธรรมชาติภายในอาคาร ผ่านการค านวณพลศาสตร์ของไหล 

- ข้อมูลพลังงานพื้นฐานจาก ASHRAE 90.1  
ซึ่งรูปแบบที่เลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือการค านวณพลศาสตร์ของไหลภายนอกอาคาร 

หรือการประเมินลักษณะการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 
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การตั้งค่าสภาพพื้นที่และขอบเขตการค านวณ 
ตามที่แสดงในตารางที่ 6 ในข้ันตอนก าหนดการตั้งค่าสภาพพื้นที่ก่อนการค านวณ เพื่อ

ก าหนดขอบเขตในการค านวณได้ตั้งค่ากริดที่ใช้วัดค่าความเร็วลมและแรงดันในรูปแบบ Uniform 
grid ที่ระยะ 1.00 เมตร ซึ่งโปรแกรมจะใช้เอาระยะก าหนดเป็นหลักในการตั้งค่าอัตโนมัติ เพื่อเฉลี่ย
ระยะห่างระหว่างจุดวัดที่เท่ากันทุกจุดแต่ไม่เกิน 1.00 เมตร ก าหนดค่าความเร็วลมตั้งต้นที่  1.30 
เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นความเร็วลมเฉลี่ยของพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร (Suburban) โดย
ก าหนดทิศทางที่  90°  45° และ 0° ตามลักษณะองศาของลมที่จะปะทะผิวอาคาร (ภาพที่ 32) โดย
จ าลองพื้นที่การค านวณตามแกน x และ y เป็น 3 เท่าของความกว้างโครงการ และ 2 เท่าของความ
สูงตามแกน z (ตารางที่ 8) ซึ่งหลังจากจ าลองสภาพพื้นที่และก าหนดขอบเขตแล้วโปรแกรมจะแสดง
เส้นขอบเขตของพื้นที่ท าการค านวณตามจุดวัดที่ก าหนดตามภาพที่ 28 

ตารางที่ 6 การตั้งค่าสภาพพื้นที่และขอบเขตการค านวณ 

หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย การตั้งค่า 
Grid External Analysis Grid type Uniform grid 
 Default grid spacing(m) 1.00 m 
Wind Velocity (m/s) 1.3 m/s 
 Direction 0 ,45,90 
 Exposure Suburban 
Site Domain Factor Length factor 3.00 
 Width factor 3.00 
 Height factor 2.00 

 
ภาพที่ 28 เส้นขอบเขตการค านวณภายหลังการตั้งค่าในโปรแกรม Design builder 3.4.2.2 ที่
ก าหนดเป็น 3 เท่าของความกว้างและ 2 เท่าของความสูงและทิศทางที่ลมมา 
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การตั้งค่าการค านวณ 
การตั้งค่าการจ าลองรูปแบบของลมกระแสปั่นป่วนเลือกแบบ k-e โดย k คือค่าพลังงาน

จลน์ในการเคลื่อนที่ของลมกระแสปั่นป่วน และ e คืออัตราการกระจายของการเคลื่อนที่ของลม
กระแสปั่นป่วน ซึ่งเป็นรูปแบบการจ าลองของไหลที่นิยมที่สุดในกลุ่มการค านวณพลศาสตร์ของไหล 
RANs (Reynolds Averaged Navier-Stokes) โดยมีพื้นฐานของการค านวณมาจากกฏของนิวตันซึ่ง
สมการได้อธิบายค่าความผันผวนระหว่างเวลากับมวลสารที่มีซึ่งเป็นผลมาจากพลังงานจลน์ของความ
ร้อนสะสม เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของลมในรูปแบบ turbulence (wikipedia, 2015)  

รูปแบบของการค านวณเป็นแบบ Upwind ซึ่งเป็นการค านวณในสมการเชิงเส้นอ้างอิง
ตามสมการ Taylor’s series ที่สามารถหาค่าอัตราการกระจายของลม แต่ไม่สามารถหาค่าการน า
ความร้อนได้ เนื่องจากการสมมติฐานการเคลื่อนที่ของลมเป็นไปในรูปแบบการเคลื่อนที่ในทิศทาง
เดียว ซึ่งน าไปสู่การค านวณเพื่อให้การค านวณของตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วได้ผลลัพท์เท่ากับค่า
ตั้งต้น และรอบการค านวณที่ 1,000 รอบ ซึ่งข้ันตอนการค านวณจะถูกทวนซ้ าปรับค่าจนมั่นใจว่ารอบ
ค านวณของสมการจะวนซ้ าค านวณจนผลของสมการสิ้นสุด อย่างไรก็ตามสมการไม่เชิงเส้นและค่า
สัมประสิทธ์ิจะแปรผันด้วยตัวเองจนสิ้นสุดกระบวนการ และวนซ้ าจนกว่าจะได้ผลที่เสถียร 
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บทท่ี 4 

                             4   ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง 

เมื่อพิจารณาผลการทดลองจากการจ าลองในโปรแกรม Design Builder 3.4.2.2  ใน
การอธิบายผลการทดลอง โดยยกตัวอย่างจากภาพผลการทดลองของกลุ่มบ้านแถวที่มีความลึก 8.00 
เมตร ที่มีลมปะทะหน้ากว้างท ามุม 45º องศาตามที่แสดงในภาพที่ 27 เพื่ออธิบายการเรียกพื้นที่ต่างๆ 

ตามภาพที่ 29 ดังนี ้
- พื้นที่ว่างระหว่างอาคาร เป็นพื้นที่ที่เกิดจากระยะความกว้างของถนนรวมกับระยะร่นตาม

กฏหมาย กว้าง 15.20 เมตร  
- พื้นที่บ้านแถว บ้านแถวที่มีหน้ากว้างรวม 40.00 เมตร ซึ่งมีความลึกแตกต่างกัน 24.00 

16.00 และ 8.00 เมตร ในการศึกษา 
- พื้นที่ว่างจากระยะร่นระหว่างอาคาร ที่เกิดจากระยะร่นระหว่างอาคารกว้าง 4.00 เมตร 
- พื้นที่บังลม พื้นที่เกิดระยะบังลมที่มีความเร็วมลมต่ ากว่า 0.30 เมตรต่อวินาที และมีลักษณะ

การเคลื่อนที่ของลมที่ไม่ต่อเนื่อง 

 
ภาพที่ 29 ลักษณะการเรียกพื้นที่ต่างๆในการอธิบายการผลในการศึกษาจากโปรแกรม  Design 
builder 3.4.2.2 
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1. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองส่วนท่ี 1 อิทธิพลของสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้าง
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการระบายอากาศและการบังลม 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทิศทางของลมส่งผลต่อลักษณะการบังลม
ที่แตกต่างกันมากกว่าสัดส่วนความลึกรวมต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถว ตามที่แสดงในตารางที่ 
10 โดยเมื่อพิจารณาลมที่ปะทะท ามุม 0º องศา กับหน้ากว้างของบ้านแถว ลักษณะของ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสัดส่วนความลึกที่แตกต่างกันของบ้านแถว ส่งผลต่อลักษณะของพื้นที่บัง
ลมแตกต่างกันน้อยมาก ลมที่มีค่าความเร็วมลมมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที หรือพื้นที่ที่มีสีเขียว
ไปจนถึงสีแดงสามารถพัดผ่านกลุ่มอาคารได้มากที่สุด (ตารางที่ 7 คอลัมที่ 4) 

ตารางที่ 7 ลักษณะการไหลของลมจากอิทธิพลของบ้านแถวที่มีสัดส่วนความลึกต่อความกว้างที่
แตกต่างกันและจากที่ทิศทางลมปะทะกับผิวอาคารที่ต่างกัน ระดับความสูงที่ 1.50 m ความเร็วลมตั้ง
ต้นที่ 1.3 m/s 

สัดส่วนของ 
บ้านแถว 

องศาของลมที่ปะทะกับผิวอาคาร (องศา◦) 
90◦ 45◦ 0◦ 

40.00x24.00 m 
กว้าง x  ลึก   m 

จากบ้านแถวที่มีขนาด 
4.00x24.00 m.  

  
 

40.00x16.00 m 
กว้าง x  ลึก   m 

จากบ้านแถวที่มีขนาด 
4.00x16.00 m 

 
  

 

39.90x8.00 m 
กว้าง x  ลึก   m 

จากบ้านแถวที่มีขนาด 
 5.70x8.00 m 

 
  

 

เมื่อพิจารณาลมที่ปะทะท ามุม 45º องศา พบว่าสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างของ
บ้านแถวมีผลต่อลักษณะการบังลม หรือมีพื้นที่ที่ความเร็วมลมมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที จะ
ปะทะที่ผิวอาคารด้านปะทะลมมากกว่า บ้านแถวที่มีความลึก 16.00 เมตร มีพื้นที่บังลมน้อยกว่า

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 
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บ้านแถวที่มีความลึก 8.00 เมตร และบ้านแถวที่มีความลึก 24.00 เมตร มีพื้นที่บังลมมากที่สุด
(ภาพที่ 30 a b และ c) ทั้งนีก้บ้านแถวที่มีความลึก 8.00 เมตร และ 16.00 เมตร มีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วลมต่อเนื่อง คือแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของการเปลี่ยนสีในแผนภาพ 
มากกว่าบ้านแถวที่มีความลึก 24.00 เมตร (ภาพที่ 30 เปรียบเทียบเส้นปะสีแดง) 

 

  

 
ภาพที่ 30 ลักษณะการไหลของลมจากอิทธิพลของสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างของบ้านแถวที่
แตกต่างกันในกรณีที่ลมปะทะท ามุม 45º องศา ระดับความสูง 1.50 m (a) กลุ่มบ้านแถวที่มีความลึก 
24.00 m (b) กลุ่มบ้านแถวที่มีความลึก 16.00 m และ (c) กลุ่มบ้านแถวที่มีความลึก 8.00 m 

(a) 

(b) 

(c) 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 
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ภาพที่ 31 ลักษณะการไหลของลมจากอิทธิพลของสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างของบ้านแถวที่
แตกต่างกันในกรณีทีล่มปะทะท ามมุ 0º องศา ระดับความสงู 1.50 m (a) กลุม่บ้านแถวที่มีความลกึ 
24.00 m (b) กลุม่บ้านแถวที่มีความลกึ 16.00 m และ (c) กลุ่มบ้านแถวที่มีความลึก 8.00 m 

(a) 

(b) 

(c) 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 
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ส่วนกรณีลมที่ปะทะท ามุม 90ºองศา เกิดพื้นที่บังลมมากกว่ากรณีที่ลมที่ปะทะกับ
หน้ากว้างท ามุม 45ºองศา และ 0ºองศา สัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างของบ้านแถวมีผลต่อ
ลักษณะการบังลม บ้านแถวที่มีความลึก 8.00 เมตร มีพื้นที่บังลมน้อยกว่าบ้านแถวที่มีความลึก 
16.00 เมตร และบ้านแถวที่มีความลึก 24.00 เมตร มีพื้นที่บังลมมากที่สุด(ภาพที่ 31 a b และ 
c) นอกจากนี้บ้านแถวที่มีความลึก 8.00 เมตร มีพื้นที่ในด้านปะทะลมที่มีความเร็วลมที่ 0.30 - 
0.50 เมตรต่อวินาที มากที่สุด (พื้นที่เส้นปะในภาพที่ 31 c) 

ดังนั้น อิทธิพลของสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างบ้านแถวมีผลต่อลักษณะการบังลม 
โดยบ้านแถวที่มีความลึก 24.00 เมตร เกิดพื้นที่บังลมมากที่สุด ส่วนผลการทดลองระหว่างบ้าน
แถวที่มีความลึก 16.00 เมตร และ 8.00 เมตร ในกรณีที่ลมปะทะท ามุม 0º องศา บ้านแถวที่มี

ความลึก 16.00 เมตร เกิดพื้นบังลมมากกว่า 8.00 เมตร แต่ในกรณีที่ลมปะทะท ามุม 45º องศา

บ้านแถวที่มีความลึก 8.00 เมตร เกิดพื้นที่บังลมมากกว่าบ้านแถวที่มีความลึก 16.00 เมตร 

จากลักษณะเฉพาะของบ้านแถวที่มีช่องเปิดเพียงหน้าบ้านและหลังบ้าน ผลการ
ทดลองที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสของการเกิดการระบายอากาศจากช่องเปิดในด้านตรงข้าม (Cross 
ventilation) ได้พิจารณาค่าความแตกต่างของแรงดันลมตามตารางที่ 11 พบว่าแม้ในกรณีที่ลม
ปะทะที่ท ามุม 0º องศา (ตารางที่ 11 คอมลัมที่ 4) กับหน้ากว้างของบ้านแถว แม้จะมีความเร็ว
ลมที่ผิวอาคารมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที (ตารางที่ 10 คอลัมที่ 4) แต่ค่าแรงดันระหว่าง พื้น
ว่างระหว่างอาคารและพื้นที่ว่างจากระยะร่นระหว่างอาคาร ที่มีค่าแรงดันที่แตกต่างกันน้อยมาก 
ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในอาคารไม่ดีเท่าที่ควร  

กรณีที่ลมปะทะท ามุม 45º องศา บ้านแถวที่มีความลึก 24.00 เมตร มีค่าความ
แตกต่างของแรงดันที่มากที่สุด รองลงมาคือบ้านแถวที่มีความลึก 16.00 เมตร และ 8.00 เมตร 
ตามล าดับ (ตารางที่ 8 คอมลัมที่ 3)  ส่วนในกรณีที่ลมปะทะท ามุม 90º องศา บ้านแถวที่มีความ
ลึก 24.00 เมตร และ 16.00 เมตร มีค่าความแตกต่างของแรงดันที่มากที่สุด รองลงมาคือบ้าน
แถวที่มีความลึก 8.00 เมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 8 คอมลัมที่ 2)   

แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนความลึกต่อความกว้างของบ้านแถวที่แตกต่างกัน มีอิทธิพล
ต่อค่าความแตกต่างของแรงดันระหว่างหน้าบ้านและหลังบ้าน ซึ่งผลโอกาสในการเกิดการระบาย
อากาศโอกาสของการเกิดการระบายอากาศจากช่องเปิดในด้านตรงข้าม เมื่อผลของค่าความ
แตกต่างของแรงดันที่หน้าบ้านและหลังบ้านมีความแตกต่างกันมาก ยิ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการระบายอากาศภายในอาคารมากขึ้น 

  



46 

 

ตารางที่ 8 ค่าแรงดันอากาศที่แตกต่างกันจากอิทธิพลของบ้านแถวที่มีสัดส่วนความลึกต่อความกว้างที่
แตกต่างกันและจากที่ทิศทางลมปะทะกับผิวอาคารที่ต่างกัน ระดับความสูงที่ 1.50 m ความเร็วลมตั้ง
ต้นที่ 1.3 m/s 

สัดส่วนของ 
บ้านแถว 

องศาของลมที่ปะทะกับผิวอาคาร (องศา◦) 
90◦ 45◦ 0◦ 

40.00x24.00 m 
กว้าง x  ลึก   m 

จากบ้านแถวที่มีขนาด 
4.00x24.00 m. 

   

40.00x16.00 m 
กว้าง x  ลึก   m 

จากบ้านแถวที่มีขนาด 
4.00x16.00 m 

   

39.90x8.00 m 
กว้าง x  ลึก   m 

จากบ้านแถวที่มีขนาด 
 5.70x8.00 m 

   
 

จากผลการทดลองส่วนที่ 1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างของ
บ้านแถว จากการควบคุมลักษณะการจัดผังโครงการแบบเดียวกัน และควบคุมหน้ากว้างรวมของ
บ้านแถวให้มีระยะ 40.00 เมตร เท่ากัน เมื่อพิจารณาบ้านแถวที่มีความลึก 24.00 เมตร จะมี
สัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างรวมเป็น 1 : 1.6 บ้านแถวที่มีความลึก 16.00 เมตร จะมีสัดส่วน
ความลึกต่อหน้ากว้างรวมเป็น  1 : 2.5 และบ้านแถวที่มีความลึก 8.00 เมตร จะมีสัดส่วนความ
ลึกต่อหน้ากว้างรวมเป็น  1 : 5 (ภาพที่ 32) ฉะนั้น บ้านแถวที่มีความลึก 16.00 เมตร ควรจะช่วย
ให้เกิดการระบายอากาศได้ดีที่สุดเนื่องจากมีสัดส่วนใกล้เคียง  1:1.7-1:3 ตามทฤษฎีที่ศึกษา
มากกว่า (Olgyay, 1963) 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 
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ภาพที่ 32 สัดส่วนความลกึต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถวกรณีพิจารณาเป็นแถวเดี่ยว 

นอกจากจะพิจารณาสัดส่วนต่อ 1 แถว เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของความลึกรวมที่
เกิดจากการเรียงบ้านแถวที่หลังบ้านชนกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่พบเห็นเป็นส่วนมากในการจัดผังโรง
การบ้านแถวในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อรวมระยะความลึกของบ้านแถว 2 แถว และระยะร่นระหว่าง
อาคาร 4.00 เมตร บ้านแถวที่มีความลึก 24.00 เมตร มีสัดส่วนความลึกรวมต่อหน้ากว้างรวมเป็น 
1 : 0.8 บ้านแถวที่มีความลึก 16.00 เมตร มีสัดส่วนความลึกรวมต่อหน้ากว้างรวมเป็น 1 : 1.1  
และบ้านแถวที่มีความลึก 8.00 เมตร มีสัดส่วนความลึกรวมต่อหน้ากว้างรวมเป็น 1 : 2 (ภาพที่ 
33) ฉะนั้น กลุ่มบ้านแถวที่ประกอบด้วยบ้านแถวที่มีความลึก 16.00 เมตร ควรจะท าให้เกิดการ
ระบายอากาศได้ดีที่สุดเนื่องจากมีสัดส่วนใกล้เคียง 1:1.7-1:3 ตามทฤษฎีที่ ศึกษามากกว่า 
(Olgyay, 1963) 

 

 
ภาพที่ 33 สัดส่วนความลกึรวมต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถวกรณีพิจารณาเป็น 2 แถว 

จากผลการทดลองที่ได้สัมพันธ์กับการวิเคราะห์สัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างรวม
ของบ้านแถว ระหว่างสัดส่วนที่ใช้ในการทดลองกับตามทฤษฎีที่ศึกษา (Olgyay, 1963) ที่แสดง
ว่าบ้านสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างของบ้านแถว มีอิทธิพลต่อลักษณะการบังลม และมี
ประสิทธิภาพในการระบายอากาศ โดยบ้านแถวที่มีความลึก 24.00 เมตร ท าให้เกิดการบังลม
มากที่สุด ในกรณีที่พิจารณาสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างรวมเพียงแถวเดี่ยว บ้านแถวที่มีความ
ลึก 16.00 เมตร จะท าให้เกิดการบังลมน้อย และมีประสิทธิภาพในการระบายกาศ และกรณีที่
พิจารณาสัดส่วนความลึกรวม ร่วมกัน 2 แถว (ซึ่งเป็นรูปแบบการวางผังที่พบเป็นส่วนมากของ
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โครงการบ้านแถวในปัจจุบัน) ต่อหน้ากว้างรวม พบว่าบ้านแถวที่มีความลึก 8.00 เมตร จะท าให้
เกิดการบังลมน้อย และมีประสิทธิภาพในการระบายกาศมากที่สุด 

แต่เมื่อสังเกตผลการทดลองของลักษณะของการบังลมที่เกิดข้ึน กรณีที่ลมมาปะทะ
ท ามุม 0º องศา กับหน้ากว้าง มีลักษณะไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์เฉพาะสัดส่วนความลึกต่อ
ความกว้างของบ้านแถว ซึ่งแม้จะมีสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างที่เป็นไปตามทฤษฎี (Olgyay, 
1963) และผลของค่าความแตกต่างของแรงดันมีค่าที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใน
การระบายอากาศ แต่ยังเกิดการบังลมมากในบรเิวณพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร (ภาพที่ 34 ในกรอบ
เส้นประ) 

 
ภาพที่ 34 เปรียบเทียบลักษณะการบังลมและค่าความแตกต่างของแรงดัน ที่เกิดจากอิทธิพลของ
สัดส่วนความลึกต่อความกว้างของบ้านแถว ที่ในกรณีที่ลมปะทะท ามุม 0º องศาเกิดการบังลมมากแม้
จะมีสัดส่วนตามทฤษฎี 

 เมื่อพิจารณาผลการทดลองในรูปตัดผังโครงการบ้านแถวพบว่าพื้นที่บังลม
อยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร ซึ่งมีระยะห่างระหว่างบ้านแถวไม่เพียงพอท าให้กลุ่มบ้านแถวที่อยู่
ในแถวถัดไปไม่พ้นระยะบังลม (ภาพที่ 35 เส้นปะสีแดง) 

 

 

 
ภาพที่ 35 ลักษณะของพื้นที่บงัลมที่อยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร ซึ่งไม่พ้นระยะบงัลม ในกรณีทีล่ม
ปะทะท ามุม 90ºองศา (บน) กลุ่มบ้านแถวที่ประกอบด้วยบา้นแถวที่มีความลึก 8.00 m (ล่าง) กลุม่
บ้านแถวที่ประกอบด้วยบ้านแถวที่มีความลึก 16.00 m 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 
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จากสัดส่วน ความสูงของบ้านแถว ต่อ ความลึกของบ้านแถว ต่อ ระยะห่างระหว่าง
บ้านแถว เป็น 1 : 2 : 3 (Melaragno, 1982) (ภาพที่ 36 a) ในการทดลองเมื่อควบคุมของบ้าน
แถวความสูงที่ระยะ 9.00 เมตร เท่ากัน ความลึกของบ้านแถวควรมีระยะ 18.00 เมตร และ
ระยะห่างระหว่างบ้านแถว คือ 27.00 เมตร 

เมื่อพิจารณาระยะของความสูงของบ้านแถวต่อความลึกของบ้านแถว ในกรณีที่
พิจารณาสัดส่วนความลึกรวม ร่วมกัน 2 แถว ต่อหน้ากว้างรวม ต่อระยะความกว้างของถนนรวม
ระยะร่นหน้าบ้าน 6.00 เมตร มีระยะรวมเท่ากับ 15.20 เมตร บ้านแถวที่มีความลึก 24.00 เมตร 
มีสัดส่วนเป็น 1 : 5.8 : 1.7 (ภาพที่ 36b) บ้านแถวที่มีความลึก 16.00 เมตร มีสัดส่วนเป็น 1 : 4 : 
1.7 (ภาพที่ 36c) และบ้านแถวที่มีความลึก 8.00 เมตร มีสัดส่วนเป็น 1 : 2.2 : 1.7 (ภาพที่ 36d) 

       

 
ภาพที่ 36 เปรียบเทียบสัดส่วนความสูงลึกและระยะบังลมจากทฤษฎีกับสัดส่วนที่ใช้ในการทดลอง 

ฉะนั้นสัดส่วนระยะความสูง ต่อ ความลึกรวมของบ้านแถว ในกรณีที่บ้านแถวมี
ความลึก 8.00 เมตร จะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับทฤษฏีที่ได้ศึกษา (Olgyay, 1963) คือ 1 : 2 แต่
เมื่อพิจารณาร่วมกับระยะความกว้างของถนนรวมกับระยะร่นแล้ว พบว่าทุกกรณีจะเกิดลักษณะ
การบังลมเนื่องจากระยะความกว้างของถนนรวมกับระยะร่น มีระยะที่น้อยกว่าในทฤษฎีที่ศึกษา 
(Melaragno, 1982) เมื่อน ามาวางเรียงกันในโครงการระยะความกว้างของถนนรวมระยะร่นตาม
กฏหมายยังกว้างไม่เพียงพอที่จะท าให้อาคารที่วางในแถวถัดไปพ้นระยะบังลม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แม้จะมีสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เนื่องจากสัดส่วนของระยะห่างระหว่างบ้านแถวมีไม่เพียงพอ ที่
อาคารอีกหลังในแถวถัดไปจะพ้นระยะบังลม อาจจะเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพในการระบายอากาศ
โดยวิธีธรรมชาติลดลงเนื่องจากเกิดการบังลม  

(b) 

(d) 

(c) 

(a) 
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2. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองส่วนท่ี 2 อิทธิพลการจัดผังโครงการท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการระบายอากาศและการบังลม 

ผลการทดลองแสดงลมที่ปะทะท ามุมและ 0º องศา ปะทะท ามุม 45º องศา กับหน้า

กว้างของบ้านแถว ลักษณะของผลกระทบที่เกิดข้ึนการจัดผังโครงการที่แตกต่างกันของกลุ่มบ้าน
แถว ส่งผลต่อลักษณะของพืน้ที่บังลมไม่แตกต่างกันมาก คือ ลมที่มีค่าความเร็วมลมมากกว่า 0.30 
เมตรต่อวินาที หรือพื้นที่ที่มีสีเขียวไปจนถึงสีแดงสามารถพัดผ่านกลุ่มอาคารได้มากที่สุด ใน
รูปแบบการจัดผังทั้ง 2 แบบ (ตารางที่ 9 คอลัมที่ 3-4) 

ตารางที่ 9 ผลการทดลองลักษณะการเคลื่อนที่ของลมของรปูแบบการจัดผงัโครงการแบบเรียงกันและ
การจัดผังโครงการแบบเรียงสับหว่างทีร่ะดับความสูงที่ 1.50 m ความเร็วลมตั้งต้นที่ 1.30 m/s 

ลักษณะการ 
จัดกลุ่มบ้านแถว 

องศาของลมที่ปะทะกับผิวอาคาร (องศา◦) 
90◦ 45◦ 0◦ 

39.90x8.00 m 
เรียงแนวเดียวกัน 

 
  

39.90x8.00 m 
เรียงแบบสับหว่าง 

 

  

 

เมื่อพิจารณากรณีที่ลมปะทะท ามุม 90º องศาการจัดผังโครงการแบบเรียงตรงกัน

เกิดพื้นที่บังลมน้อยกว่าการจัดผังโครงการแบบเรียงแบบสับหว่าง เนื่องจากจะเห็นพื้นที่ที่มี
ความเร็วลมมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที ในบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างอาคารในรูปแบบการจัดผัง
โครงการแบบเรียงตรงกัน มากกว่าการจัดผังโครงการแบบเรียงสับหว่าง (ภาพที่ 37) 

V=1.3 m/s V=1.3 m/s V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s V=1.3 m/s V=1.3 m/s 
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ภาพที่ 37 เปรียบเทียบพื้นที่ที่มีความเร็วมลมมากกว่า 0.4 m/s กรณีที่มีลมปะทะท ามุม 90º องศา 

(ซ้าย) การจัดผังโครงการแบบเรียงตรงกัน (ขวา) การจัดผังโครงการแบบเรียงสับหว่าง 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการทดลองค่าความต่างแรงดันของการจัดผงัโครงการบ้านแถวแบบเรียง
กันและแบบสบัหว่างที่ระดบัความสงูที่ 1.50 m ความเร็วลมตั้งต้นที่ 1.30 m/s 

ลักษณะการ 
จัดกลุ่มบ้านแถว 

องศาของลมที่ปะทะกับผิวอาคาร (องศา◦) 
90◦ 45◦ 0◦ 

39.90x8.00 m 
เรียงแนวเดียวกัน 

   

39.90x8.00 m 
เรียงแบบสับหว่าง 

   

 

V=1.3 m/s 
V=1.3 m/s V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 
V=1.3 m/s V=1.3 m/s 
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เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองค่าความต่างของแรงดันของการจัดผังโครงการแบบ
เรียงตรงกัน และการจัดผังโครงการแบบเรียงสับหว่าง พบว่าทิศทางของลมปะทะท ามุมกับหน้า
กว้างของบ้านแถว ส่งผลต่อค่าความแตกต่างของแรงดันระหว่าง หน้ากว้างด้านหน้าของบ้านแถว
ไปสู่หน้ากว้างด้านหลังของบ้านแถว กรณีที่ลมปะทะท ามุม 0˚ องศา พบว่ามีค่าความแตกต่าง
ของแรงดันน้อยมาก ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศไม่ดีเท่าที่ควร (ตารางที่ 
10 คอลัมที่ 4) ส่วนในกรณีที่ลมปะทะท ามุม 45˚ องศา มีค่าความแตกต่างของแรงดันในระหว่าง
หน้ากว้างของกลุ่มบ้านแถวจากด้านหน้าสู่ด้านหลังอยู่ในช่วง 0.3 Pa ซึ่งมีลักษณะความแตกต่าง
ของสีจากสีเหลอืงอ่อนไปสูส่ีเขียว พื้นที่สีเขียวไปสู่สีฟ้า (ตารางที่ 10 คอลัมที่ 3) และในกรณีที่ลม
ปะทะท ามุม 90˚ องศา ค่าความแตกต่างของแรงดันของการจัดผังโครงการแบบเรียงสับหว่างมี่
ค่าความแตกต่าของแรงดันมากกว่าการจัดผังโครงการแบบเรียงตรงกัน (ตารางที่ 10 คอลัมที่ 2) 

เมื่อวิเคราะห์ผลการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการจัดผังโครงการบ้านแถวแบบ
เรียงตรงกันและแบบเรียงสับหว่าง ผลการทดลองแสดงการเคลื่อนที่ของลมพบว่า การจัดผัง
โครงการแบบเรียงสับหว่างเกิดการบังลมมากกว่าการจัดผังโครงการแบบเรียงตรงกัน ซึ่งให้ผล
ขัดแย้งกับงานวิจัยที่ศึกษาที่เสนอว่าการจัดผังแบบเรียงสับหว่างจะช่วยลดลักษณะการบังลม 
(Givoni, 1976) (Tantasavasdi, 2001)  

 

 
ภาพที่ 38 เปรียบเทียบสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างของอาคาร (a) กลุ่มบ้านแถวที่มีความลกึ 8.00 
m จัดผังแบบเรียงสับหว่าง (b) งานของ (Givoni, 1976) (c-d) งานของ (Tantasavasdi, 2001) 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนความลึก ต่อ หน้ากว้าง ของอาคารในงานวิจัยที่ได้
ศึกษาพบว่ามีสัดส่วนเป็น 1 : 2 (Givoni, 1976) (ภาพที่ 38b) 1:1 กับ 1:7 (Tantasavasdi, 
2001) (ภาพที่ 38c-d) กับสัดส่วนความลึกรวม ต่อ หน้ากว้างรวม ต่อ ระยะห่างระหว่างบ้านแถว 
ซึ่งมีสัดส่วนเป็น 1 : 2 และ 1 : 1.4  (ภาพที่ 38a) รูปแบบของอาคารที่ศึกษาในงานวิจัยที่อ้างอิง

        (a)                                        (b)                      (c)                (d)               
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ยังศึกษาจากลักษณะของอาคารเดี่ยว (Givoni, 1976) (Tantasavasdi, 2001) ซึ่งแตกต่างจาก
ลักษณะของบ้านแถวที่อยู่เรียงกันเป็นกลุ่มบ้านแถว เพราะเมื่อบ้านแถวถูกจัดเรียงให้หลังบ้านชน
กันโดยเหลือที่ว่างที่เกดิจากระยะหา่งระหว่างบา้นแถวเพียง 4.00 เมตร ซึ่งมีพื้นที่แคบเกินไปที่จะ
ท าให้ลมสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ ท าให้ในการพิจารณารูปแบบการไหลของลม จึงต้องพิจารณา
ความลึกรวมของบ้านแถว  

เมื่อสังเกตเปรียบเทียบลักษณะการจัดผังโครงการงานวิจัยที่ศึกษา ตามภาพที่ 39 
พบว่าระยะห่างระหว่างอาคารในงานวิจัยที่ศึกษามีระยะห่างมากกว่าขนาดที่ท าการทดลองใน
การศึกษานี้ ในอัตราส่วนความลึกอาคารต่อระยะห่างระหว่างอาคารเป็น 1 : 5 (Givoni, 1976)
(ภาพที่ 39b) 1 : 3 และ 1 : 4 (Tantasavasdi, 2001)(ภาพที่ 39 c-d)  ซึ่งเมื่อน าไปเปรียบเทยีบ
กับงานวิจัยที่ศึกษา พบว่าอัตราส่วนของความลึกของบ้านแถวต่อระยะห่างระหว่างบ้านแถวมี
เพียง 1 : 0.7 และแม้จะมีช่องทางที่มีระยะห่างถึง 1 : 2.5 (ภาพที่ 39a)  

 

 
ภาพที่ 39 เปรียบเทียบสัดส่วนความลึก ต่อ พื้นที่ว่างระหว่างอาคาร ของการจัดผังแบบเรียงสับหว่าง 
(a) กลุม่บ้านแถวที่มีความลกึ 8.00 m (b) งานของ (Givoni, 1976) (c-d) งานของ (Tantasavasdi, 
2001)  

เมื่อสังเกตลักษณะของช่องทางผ่านของลมต่อระยะหน้ากว้างของอาคาร และบ้าน
แถวที่ศึกษาตามภาพที่ 40 พบว่าช่องทางผ่านของลมมีความกว้างน้อยกว่าหน้ากว้างของบ้านแถว 
ในอัตราส่วน 1 : 7 (ภาพที่ 40a) ในขณะที่สัดส่วนในงานวิจัยที่ศึกษาช่องของลมมีความกว้าง
มากกว่าหน้ากว้างของอาคารในอัตราส่วน 1 : 0.7 (ภาพที่ 40b) และมีขนาดใกล้เคียงกันใน
อัตราส่วน 1 : 1.1 และ 1 : 3 (ภาพที่ 40c-d) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดผังแบบเรียงสับหว่างใน
งานวิจัยที่ศึกษา ช่วยเพิ่มระยะห่างระหว่างอาคาร จึงท าให้ไม่เกิดการบังลม  (Givoni, 1976) 
(Tantasavasdi, 2001) (ภาพที่ 40b-d) อีกยังช่วยให้อาคารไม่ขวางลมกันเอง ซึ่งแตกต่างจาก

               (a)                                        (b)                      (c)                (d)               
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โครงการบ้านแถวที่แม้จะสับหว่างทางลมเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศระหว่างอาคารแต่
เนื่องจากมีหน้ากว้างรวมบางแถวที่ยาวเกินไปถึง 39.90 เมตร (ภาพที่ 40a) จึงท าให้เกิดการบัง
ลมและลดประสิทธิภาพการระบายอากาศ 

 

     

 

 

 
ภาพที่ 40 ภาพขยายเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนหน้ากว้างตอ่ช่องทางผ่านของลม (a) กลุ่มบ้านแถวที่มี
ความลึก 8.00 m (b) งานของ (Givoni, 1976) (c-d) งานของ (Tantasavasdi, 2001)  

ดังนั้น ลักษณะการจัดผังแบบเรียงสับหว่างที่จะช่วยลดการบังลม ต้องค านึงถึงพื้นที่
ว่างระหว่างอาคารต่ออัตราส่วนความลึกต่อหน้ากว้างของอาคาร คือนอกจากสัดส่วนความลึกต่อ
หน้ากว้างของอาคารจะต้องอยู่ในช่วง 1:1.7-1:3 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศร้อน
ช้ืน เพื่อช่วยในการระบายอากาศของอาคาร (Olgyay, 1963) ยังต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
ประเภทอาคารที่ส่งผลต่อลักษณะต าแหน่งของช่องเปิด เช่น การเปรียบเทียบกันระหว่างบ้าน
เดี่ยวกับบ้านแถว ที่มีการพิจารณาสัดส่วนที่แตกต่างกันจากข้อจ ากัดทางลักษณะที่เกิดจาก
กฎหมายอาคาร การจัดผังแบบเรียงสับหว่างยังต้องอยู่ในลักษณะที่ช่วยเพิ่มระยะห่างระหว่าง
อาคาร จึงจะช่วยให้ลดการบังลม ทั้งนี้ในการทดลองศึกษาการจัดผังโครงการบ้านแถวแบบเรียง

                                 (a)                                        (b)                       
 

                                   (c)                                        (d)                       
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สับหว่าง อัตราส่วนระหว่างพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร มีอัตราส่วนที่น้อยกว่างานวิจัย
ที่ศึกษา (Givoni, 1976) (Tantasavasdi, 2001)  จึงท าให้การจัดผังโครงการแบบเรียงสับหว่าง
ในการศึกษาน้ีไม่สามารถลดการบังลมได้ 

ในการทดลองด้วยการน าเสนอวิธีการจัดผังโครงการเพิ่มระยะการเคลื่อนที่ของลม
ด้วยจากพื้นที่ว่างเพื่อสาธารณูปโภคตามกฏหมาย ซึ่งจะท าให้เกิดพื้นที่โล่งตรงกลางที่ท าให้เกิดที่
ว่างเพื่อการเคลื่อนลมเพิ่มมากข้ึน และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการระบายอากาศ ได้แก่ การจัด
ผังโครงการแบบเว้นที่ว่างไว้ตรงกลางขนาดใหญ่ และการจัดผังโครงการแบบแบ่งพื้นที่ว่างตรง
กลางเป็นพื้นที่เล็ก  โดยเปรียบเทียบกับการจัดผังแบบเรียงตรงกัน  

จากการผลการทดลองการจัดผงัโครงการบ้านแถวแบบเว้นที่ว่างตรงกลางขนาดใหญ่ 
และแบ่งพื้นที่ย่อย พบว่าประสิทธิภาพในการระบายอากาศที่เพิ่มข้ึนจากการจัดผังด้วยการเพิ่ม
พื้นที่ว่างสัมพันธ์กับทิศทางที่ลมมาปะทะที่ผิวอาคาร ในกรณีของลมที่ปะทะท ามุม 0˚ องศา การ
เว้นพื้นที่ว่างระหว่างบ้านแถวแบบแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการระบายอากาศ
ภายนอก โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีความเร็วลมมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที หรือพื้นที่ที่มีสีเขียว 
ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างบ้านแถวที่ถูกแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย และสังเกตได้อย่างชัดเจนที่กลุ่ม
บ้านแถวที่อยู่ท้ายสุดยังได้รับลมที่มีความเร็วถึง 0.80 เมตรต่อวินาที หรือพื้นที่ที่มีสีส้ม (ตารางที่ 
11 คอลัมที่ 3-4)  

ส่วนกรณีที่ลมปะทะท ามุม 45˚ องศา แม้การจัดผังโครงการแบบเว้นที่ว่างขนาด
ใหญ่ไว้ตรงกลาง และแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย แม้ความเร็วลมที่อยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างบ้านแถวจะน้อย
กว่าการจัดผังแบบเรียงตรงกัน แต่มีลักษณะการกระจายลม โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีความเร็ว
ลมมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที หรือพื้นที่ที่มีสีเขียว กระจายอยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างบ้านแถวใน
ลักษณะที่ค่อนข้างสม่ าเสมอและมีพื้นที่ที่มีความเร็วลมเป็น 0.00 เมตรต่อวินาทีน้อยกว่า (ตาราง
ที่ 11 คอลัมที่ 2)  

และในกรณีที่ลมปะทะท ามุม 90˚ องศา การจัดผังแบบเว้นที่ว่างตรงกลางขนาด
ใหญ่ท าให้เกิดการบังลมน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีความเร็วลมมากกว่า 0.30 เมตรต่อ
วินาที หรือพื้นที่ที่มีสีเขียว จนถึงสีแดง ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างบ้านแถว และบริเวณ
พื้นที่ว่างตรงกลางกลุ่มบ้านแถว ซึ่งมีค่าความเร็วลมสูงถึง 0.70 เมตรต่อวินาที แต่การจัดผังแบบ
เว้นที่ว่างไว้ตรงกลางแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย ท าให้เกิดการบังลมมากกว่าการจัดผังแบบเรียงตรงกัน 
(ตารางที่ 11 คอลัมที่ 2)   
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการทดลองลกัษณะการไหลของลมของการจัดผงัโครงการบ้านแถวแบบ
เรียงตรงกัน แบบเว้นที่ว่างตรงกลางขนาดใหญ่ และแบ่งย่อยพื้นที่ขนาดเลก็ ที่ระดบัความสูง 1.50 m 
ความเร็วลมตัง้ต้นที่ 1.30 m/s 

ลักษณะการ 
จัดกลุม่บ้านแถว 

องศาของลมทีป่ะทะกับผิวอาคาร (องศา◦) 
90◦ 45◦ 0◦ 

39.90x8.00 m 
เรียงแนวเดียวกัน 

 
  

39.90x8.00 m 
พื้นที่เปิดโล่ง 
อยู่ตรงกลาง 

เป็นพื้นที่เดียวกัน 

 
  

39.90x8.00 m 
พื้นที่เปิดโล่ง 
อยู่ตรงกลาง 

แบ่งเป็นพื้นที่ย่อย 
   

 

 

พิจารณาค่าความแตกต่างของแรงดันลม ซึ่งแสดงโอกาสของการเกิดการระบาย
อากาศจากช่องเปิดในด้านตรงข้าม ผลการทดลองของลมที่ปะทะท ามุม 0º องศากับหน้ากว้าง 
แม้จะมีความเร็วลมที่ผิวอาคารมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที แต่ค่าแรงดันระหว่าง พื้นว่าง
ระหว่างอาคารและพื้นที่ว่างจากระยะร่นระหว่างอาคาร ที่มีค่าแรงดันที่แตกต่างกันน้อยมาก ซึ่ง
จะท าให้เกิดประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในอาคารไม่ดีเท่าที่ควร (ตารางที่ 12 คอมลัมที่ 
4) 

ส่วนในกรณีของลมที่ปะทะที่ท ามุม 45º องศา พบว่าการจัดกลุ่มบ้านแถวแบบแบ่ง
พื้นที่เปิดโล่งไว้ตรงกลางและแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยมีค่าความต่างของแรงดันมากกว่าการจัดกลุ่มบ้าน
แถวแบบเรียงแนวเดียวกันและสับหว่าง มี่ค่าความแตกต่างของแรงดันมากกว่าการจัดผังแบบ
เรียงตรงกัน (ตารางที่ 12 คอมลัมที่ 3) 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 
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และผลการทดลองของลมที่ปะทะที่ท ามุม 90º องศา กับหน้ากว้างของบ้านแถว 
พบว่าในพื้นที่โครงการของทุกรูปแบบการจัดผังโครงการบ้านแถวจากแถวบนจนถึงแถวล่าง ค่า
ความแตกต่างของแรงดันแม้จะอยู่ในช่วงที่แตกต่างกันน้อย อยู่ในช่วง -0.9 ถึง 0.9 ปาสคาล แต่มี
ลักษณะของค่าความแตกต่างของแรงดันที่มากกว่าลมที่ปะทะท ามุม 0˚ องศากับหน้ากว้างของ
บ้านแถว (ตารางที่ 12 คอมลัมที่ 2) 

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบค่าความต่างแรงดันของการจัดผังโครงการบ้านแถวแบบเรียงตรงกัน แบบ
เว้นที่ว่างตรงกลางขนาดใหญ่ และแบ่งย่อยพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ระดับความสูง 1.50 m ความเร็วลมตัง้
ต้นที่ 1.30 m/s 

ลักษณะการ 
จัดกลุม่บ้านแถว 

องศาของลมทีป่ะทะกับผิวอาคาร (องศา◦) 
90◦ 45◦ 0◦ 

39.90x8.00 m 
เรียงแนวเดียวกัน 

   

39.90x8.00 m 
พื้นที่เปิดโล่ง 
อยู่ตรงกลาง 

เป็นพื้นที่เดียวกัน 

   

39.90x8.00 m 
พื้นที่เปิดโล่ง 
อยู่ตรงกลาง 

แบ่งเป็นพื้นที่ย่อย 

   
 

จากผลการทดลองค่าความแตกต่างของแรงดันแสดงให้เห็นว่า การจัดผังโครงการ
แบบเปิดพื้นที่โล่งตรงกลางขนาดใหญ่และการจัดผังแบบแบ่งย่อยพื้นที่ จะช่วยเพิ่มโอกาสที่ลมจะ

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 

V=1.3 m/s 
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พัดผ่านภายในบ้านแถวผ่านทางช่องเปิดที่ต าแหน่งหน้าบ้านและหลังบ้าน ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเคลื่อนที่ของลมที่สามารถ
กระจายลมที่มีความเร็วลมมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที  

และในกรณีที่ลมปะทะท ามุม 45 º องศา ที่แสดงให้เห็นว่าการจัดผังแบบเว้นพื้นที่

ว่างตรงกลางขนาดใหญ่และแบบแบ่งย่อยพื้นที่ ซึ่งแม้ความเร็วลมจะไม่เพิ่มขึ้นมากกว่าการจัดผัง
แบบเรียงตรงกัน แต่สามารถกระจายความเร็วลมที่มากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาทีได้ทั่วถึงและ
สอดคล้องกับผลค่าความแตกต่างของแรงดันระหว่างด้านหน้าบา้นและหลังบ้านที่แตกต่างกันมาก
(ภาพที่ 41) 

      
ภาพที่ 41 ลักษณะการบังลมที่น้อยลงของการจัดผังโครงการบ้านแถว (ซ้าย)  แบบเว้นที่ว่างไว้ตรง
กลางขนาดใหญ่ (ขวา) แบบแบ่งย่อยพื้นที่ 

 เนื่องจากการน าพื้นที่ว่างไว้ตรงกลางจะช่วยทอนระยะของความหน้ากว้างของบ้าน
แถวที่ถูกเรียงกัน ซึ่งท าให้สัดส่วนระหว่างความลึกรวมต่อหน้ากว้างของกลุ่มบ้านแถวให้มีขนาด
ใกล้เคียงกันมากข้ึนจาก 1 : 2 (ภาพที่ 42a) กลายเป็น 1 : 1.4 และ 1 : 1.7 (ภาพที่ 42b) ซึ่งมี
ผลต่อระยะเงาลมน้อยลง ท าให้ระยะเงาลมสัมพันธ์กับพื้นที่ว่างที่เกิดจากระยะความกว้างของ
ถนนรวมกับระยะร่นตามกฏหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55, 2543)  
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ภาพที่ 42 ความแตกต่างของ (a) ลักษณะการจัดผังแบบเรียงตรงกันกับการจัดผังที่ใช้ในการทดลอง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร (b) แบบเว้นที่ว่างตรงกลางขนาดใหญ่  

 

 
ภาพที่ 43 ความแตกต่างของ (a) ลักษณะการจัดผังแบบเรียงตรงกันกับการจัดผังที่ใช้ในการทดลอง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร (b) แบบเว้นที่ว่างตรงกลางขนาดใหญ่ (c) เว้นที่ ว่างตรงกลาง
แบ่งเป็นพื้นที่ย่อย 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราส่วนความลึกรวมของบ้านแถวต่อระยะห่างระหว่าง
บ้านแถว พบว่าระหว่างการจัดผังแบบเรียงตรงกับการจัดผงัแบบเว้นที่ว่างตรงกลางขนาดใหญ่ 
แม้ส่วนใหญ่จะมีอัตราส่วนเป็น 1 : 0.7  เท่ากัน (ภาพที่ 43 a-b) แตพ่ื้นที่ว่างตรงกลางขนาดใหญ่
ช่วยลดทอนสัดส่วนความลึกรวมต่อหน้ากว้างของบ้านแถว และในกรณีที่ลมปะทะท ามุม 45 º 

องศา ช่วยให้เกิดพื้นที่ของการเคลื่อนที่ของลมระหว่างกลุ่มบ้ านแถวเพิ่มข้ึนเปรียบเทียบจาก
เส้นประลูกศรสีด าซึ่งขีดท ามุม 45º องศา ในภาพที่ 43 a และ b ที่การจัดผังแบบเว้นที่ว่างตรง

กลางขนาดใหญ่ท าให้ไม่เกิดการขวางลมในบริเวณนี้ ซึ่งส่งผลให้ผลการทดลองของการจัดผังแบบ
เว้นที่ว่างตรงการขนาดใหญ่ ท าให้เกิดการกระจายการเคลื่อนที่ของลมที่มีค่าความเร็วลมมากกว่า 

      (a)                                                      (b) 

        (a)                                        (b)                                         (c)                      

1 

2 

1 

1.4 1.7 

1 

1 
0.7 

3.4 
1 

0.7 
1 
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0.30 เมตรต่อวินาทีได้ดีกว่า และมีค่าความแตกต่างของแรงดันที่มากกว่าการจัดผังโครงการแบบ
เรียงตรงกัน 

และในกรณีเปรียบเทียบการจดัผังแบบเว้นที่ว่างตรงกลางแบบแบ่งย่อยพื้นที่  พบว่า
ช่วยเพิ่มอัตราส่วนความลึกรวมของบ้านแถวต่อระยะห่างระหว่างบ้านแถวในบางช่วงของกลุ่ม
บ้านแถว จาก 1 : 0.7 เป็น 1 : 3.4 (ภาพที่ 43 c) ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระจายเคลื่อนที่ของลมที่มี
ค่าความเร็วลมมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาทีได้ดีกว่า และมีค่าความแตกต่างของแรงดันที่มากกว่า
การจัดผังโครงการแบบเรียงตรงกัน  

และแม้การจัดผังแบบเรียงตรงกันจะเกิดการบังลมมากกว่าในกรณีที่ลมปะทะท ามุม 
0º องศา แต่พื้นที่ที่บีบเล็กลงในกรณีที่มีลมปะทะท ามุม 45º องศา กับหน้ากว้าง สามารถท าให้
เกิดค่าความเร็วลมที่เพิ่มสูงข้ึนมากกว่าการจัดผังแบบเว้นที่ว่างตรงกลางขนาดใหญ่ และแบบ
แบ่งย่อยพื้นที่ ทั้งนี้ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าอิทธิพลของการจัดผังโครงการแบบเว้นที่ว่างตรง
กลางขนาดใหญ่ และแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย จะช่วยลดการบังลม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
อากาศเนื่องมาจากมีพื้นที่ว่างเพิ่มมากข้ึนจากอัตราส่วนพื้นที่ว่างที่เพิ่มข้ึน และเกิดการบังลม
น้อยลงจากการลดทอนสัดส่วนความลึกของบ้านแถวต่อหน้ากว้างรวม 
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บทท่ี 5 

                                5   สรุปผลงานศึกษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลในการศึกษา 
1. ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานว่า สัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถวมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดการบังลมและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมีข้อควรพิจารณาร่วมกับการออกแบบบ้านแถว ดังนี้ 
1.1 ทิศทางของลมมีอิทธิพลต่อลักษณะการบังลมและประสิทธิภาพในการระบายอากาศ กรณีที่

ลมปะทะท ามุม 45º องศา กับด้านหน้ากว้างของบ้านแถว ช่วยลดการบังลม และท าให้เกิด

ประสิทธิภาพในการระบายอากาศดีที่สุด 
1.2 สัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถวมีอิทธิพลต่อลักษณะการบังลมและ

ประสิทธิภาพในการระบายอากาศ ในกรณีที่พิจารณาสัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างรวมของ
บ้านแถวควรพิจารณาสัดส่วนความลึกรวม ร่วมกัน 2 แถว (ซึ่งเป็นรูปแบบการวางผังที่พบ
เป็นส่วนมากของโครงการบ้านแถวในปัจจุบัน) ต่อหน้ากว้างรวม พบว่าบ้านแถวที่มีความลึก 
8.00 เมตร จะท าให้เกิดการบังลมน้อย และมีประสิทธิภาพในการระบายอากาศมากที่สุด ซึ่ง
มีสัดส่วนความลึกรวมต่อหน้ากว้างรวมเป็น 1:2 ซึ่งทั้ง 2 กรณีมีผลการทดลองในโปรแกรม 
Design builder 3.4.2.2 ที่สอดคล้องกัน 

1.3 อัตราส่วนระหว่างความลึกรวมของบ้านแถว ต่อความกว้างของระยะห่างระหว่างบ้านแถว มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการระบายอากาศ ในกรณีพื้นที่ว่างระหว่างบ้านแถวพิจารณาจาก
ระยะความกว้างของถนนรวมกับระยะร่นตามกฏหมาย แม้จะพิจารณาจากบ้านแถวที่มีความ
ลึก 8.00 เมตร และพิจารณาจากความลึกรวม 2 แถว จะมีสัดส่วนความสูงต่อความลึกรวม
ของบ้านแถว ต่อความกว้างของระยะห่างระหว่างบ้านแถว เป็น 1 : 2 : 1.7 ซึ่งสัดส่วนความ
สูงต่อความลึกรวมของบ้านแถวใกล้เคียงกับทฤษฏีที่ได้ศึกษา คือ 1 : 2 : 3  (Melaragno, 
1982) แต่เนื่องจากพื้นที่ว่างระหว่างอาคารที่เกิดจากระยะความกว้างของถนนและระยะร่น
ตามกฏหมาย มีระยะไม่เพียงพอตามอัตราสว่นที่ศึกษา จึงยังเกิดการบังลมในกรณีที่ลมปะทะ
ท ามุม 0º องศา 

2. ผลการศึกษาเรื่องอิทธิพลของสัดส่วนความลึกรวมต่อหน้ากว้างรวมของกลุ่มบ้านแถวจากการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางผังโครงการบ้านแถว พบว่าการจัดผังโครงการบ้านแถวที่ไม่ขวางการ
เคลื่อนที่ของลมจะช่วยลดการบงัลมเพิม่ประสทิธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมี
ข้อควรพิจารณา ดังนี้ 
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2.1. ลักษณะการจัดผังแบบเรียงสับหว่างในการศึกษาโครงการบ้านแถวนี้ ไม่ช่วยให้ลดการบังลม
เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร มีอัตราส่วนที่น้อยกว่า
งานวิจัยที่ศึกษา (Givoni, 1976) (Tantasavasdi, 2001) จึงท าให้การจัดผังโครงการแบบ
เรียงสับหว่างไม่สามารถลดการบังลม และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธี
ธรรมชาติได ้การจัดผังแบบเรียงสับหว่างที่จะช่วยลดการบังลมไดน้ั่นต้องค านึงถึงพื้นที่ว่าง
ระหว่างอาคารต่ออัตราส่วนความลึกต่อหน้ากว้างของอาคาร คือนอกจากสัดส่วนความลึก
ต่อหน้ากว้างของอาคารจะต้องอยู่ในช่วง 1:1.7-1:3 (Olgyay, 1963) การจัดผังแบบเรียงสับ
หว่างยังต้องอยู่ในลักษณะที่ช่วยเพิ่มระยะห่างระหว่างอาคาร จึงจะช่วยให้ลดการบังลมคือมี
ระยะความกว้างของช่องลมต่อระยะหน้ากว้างของบ้านแถวที่ไม่แตกต่างกันมาก 

2.2. การจัดผังโครงการแบบเว้นพื้นที่ว่างตรงกลางขนาดใหญ่ จะช่วยทอนระยะของความหน้า
กว้างของบ้านแถวที่เรียงกัน ซึ่งท าให้สัดส่วนระหว่างความลึกรวมต่อหน้ากว้างรวมของบ้าน
แถว มีค่าใกล้เคียงกัน จาก 1 : 2 เป็น 1 : 1.7 ซึ่งท าให้ช่วยลดการบังลม อีกทั้งในกรณีที่ลม
ปะทะท ามุม 45º องศา กับหน้ากว้างของบ้านแถว การจัดผังโครงการแบบเว้นพื้นที่ว่างตรง

กลางขนาดใหญ่ ยังช่วยให้เพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างอาคารเพื่อให้เพิ่มการกระจายการเคลื่อนที่
ของลมที่ มี ค่าความเร็วมลมมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที  ได้มากข้ึน ซึ่ ง ช่วย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 

2.3. ในกรณีที่ลมปะทะท ามุม 45˚ องศา การจัดผังโครงการแบบเว้นที่ว่างตรงแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย
ระหว่างแถว จะช่วยเพิ่มสัดส่วนระหว่างความลึกรวมของบ้านแถว ต่อระยะห่างระหว่าง
อาคาร จาก 1 : 0.7 เป็น 1 : 3.4  ซึ่งช่วยลดการบังลม และส่งผลให้เกิดการกระจาย
เคลื่อนที่ของลมที่มีค่าความเร็วลมมากกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที ได้ดีกว่าและมีค่าความ
แตกต่างของแรงดันที่มากกว่าการจัดผังโครงการแบบเรียงตรงกัน  

ข้อเสนอแนะในงานศึกษา 
1. จากผลการทดลองกรณีที่ลมปะทะท ามุม 0º องศา กับหน้ากว้างของบ้านแถว พบว่าไม่เกิดการบัง

ลมในพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร แต่เมื่อพิจารณาลักษณะเฉพาะของบ้านแถวที่ส่วนใหญ่มีช่องเปิด
แค่หน้าบ้านออกสู่หลังบ้าน พบว่าทิศทางของลมไม่สัมพันธ์กับทิศทางของช่องเปิดและเมื่อ
พิจารณาไดอะแกรมค่าความต่างของแรงดันลมพบว่าค่าแรงดันลมระหว่างด้านที่ปะทะลมกับไม่
ปะทะลมแทบไม่ต่างกันซึ่งอาจจะส่งผลให้โอกาสที่ จะเกิดการระบายอากาศแบบ Cross 
ventilation มีน้อย ท าให้กรณีที่ลมปะทะท ามุม 45º องศา กับหน้ากว้างของบ้านแถวจึงมีโอกาส
ที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายอากาศได้ดีกว่า ฉะนั้น ทิศทางของลมประจ ามี
ความส าคัญต่อการพิจารณาในการออกแบบบ้านแถวซึ่งทิศทางลมประจ าของพื้นที่บริเวณ
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จึง
ควรวางอาคารให้หน้ากว้างอยู่ในด้านทิศเหนือหรือทิศใต้ เพื่อให้ทิศทางลมประจ าปะทะท ามุมอยู่
ในช่วง 45º องศา กับด้านหน้าบ้านที่มีช่องเปิด และหากในกรณีที่จ าเป็นต้องวางผังโครงการโดย
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ทิศทางลมปะจ าท ามุมกับด้านหน้าของบ้านแถวท ามุมอยู่ในช่วง 0º องศา ควรออกแบบด้วยการ
ใช้องค์ประกอบของอาคารอื่นๆ เช่น การยื่นแผงดักลมทางตั้ง (Wing wall) เพื่อช่วยให้เกิดลมที่
พัดเข้าสู่อาคารมากข้ึน การออกแบบปล่องระบายอากาศร่วมกับการออกแบบแผงสะสมความ
ร้อน และแผงบังแดด เพื่อช่วยให้เกิดการเหนี่ยวน าแรงดันเพื่อก่อให้เกิดค่าความแตกต่างของ
แรงดันซึ่งท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของลม และค านึงถึงการออกแบบให้มีช่องเปิดที่มีค่าแรงดันสูงใน
บริเวณที่เป็นช่องทางเข้าของลมและค่าแรงดันต่ าอยู่ในบริเวณที่เป็นทางออกของลม 

2. เนื่องจากในการศึกษาน้ีเป็นเพียงการจ าลองสถานการณ์และค านวณผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งในสภาพความเป็นจริงยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นบริบทโดยรอบของอาคารที่ส่งผลต่อการบังคับ
ทิศทางลม เช่น ต้นไม้ อาคารขนาดใหญ่ข้างเคียง และสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้ง ดังนั้น การน าลมเข้า
สู่อาคารการปรับสภาพอุณหภูมิของลมก่อนเข้าสู่ตัวอาคารถือเป็นเรื่องส าคัญที่ควรพิจารณาร่วม
ด้วย เนื่องจากหากลมผ่านเพียงถนนซึ่งเป็นพื้นที่ดาดแข็งเข้าสู่อาคารลมจะพาเอาความร้อนเข้าสู่
อาคารตามคุณสมบัติของของไหลที่สามารถพาความร้อนเข้าสู่อาคารได้ จึงควรปรับอุณภูมิก่อน
เข้าสู่ตัวอาคารด้วยการจัดรูปแบบภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบ เช่น ปลูกต้นไม้พุ่มสูงเพื่อช่วยบังคับ
ทิศทางลมให้เข้าอาคาร การให้ลมพัดผ่าน บ่อน้ า พื้นหญ้า หรือพื้นที่ร่มเงาก่อนลมพัดเข้าสู่อาคาร 

3. สัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างของบ้านแถวมีอิทธิพลต่อลกัษณะการบงัลมและประสิทธิภาพในการ
ระบายอากาศ ในกรณีที่เป็นบ้านแถวที่พิจารณาสัดส่วนความลึกรวม ร่วมกัน 2 แถว (ซึ่งเป็น
รูปแบบการวางผังที่พบเป็นส่วนมากของโครงการบ้านแถวในปัจจุบัน) ต่อหน้ากว้างรวม พบว่า
บ้านแถวที่มีความลึก 8.00 เมตร หน้ากว้าง 5.70 เมตร จะท าให้เกิดการบังลมน้อย และมี
ประสิทธิภาพในการระบายอากาศมากที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนความลึกรวมต่อหน้ากว้างรวมเป็น 1 : 2 
ท าให้บ้านแถวมีหน้ากว้างรวม 39.90 เมตร เรียงกัน 7 หลัง (ภาพที่ 44 ซ้าย) และหากมีสัดส่วน
ความลึกรวมต่อหน้ากว้างรวมเป็น 1 : 1.7 จะท าให้บ้านแถวมีหน้ากว้างรวม 34.20 เมตร เรียง
กัน 6 หลัง (ภาพที่ 44 ขวา) 
 

                             

ภาพที่ 44 สัดส่วนความลกึรวมต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถวที่ช่วยให้เกิดการบังลมน้อย และเพิม่
ประสิทธิภาพการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ (ซ้าย) บ้านแถวขนาด 8.00x5.70 m เรียงกัน 7 หลงั 
2แถว (ขวา) บ้านแถวขนาด 8.00x5.70 m เรียงกัน 6 หลัง 2 แถว 
4. รูปแบบการวิเคราะห์ในการศึกษาที่น าผลความลึกรวมมาพิจารณา เนื่องจากลักษณะของการวาง

ผังอาคารบ้านแถวที่พบเห็นในปัจจุบัน มีการวางหลังบ้านชนกัน และพื้นที่ว่างระหว่างบ้านมีพื้นที่
กว้างเพียง 4.00 เมตร จึงน าความลึกรวมมาพิจารณา แต่ในสภาพความเป็นจริงโอกาสที่บ้าน 2 
หลังที่หลังชนกันจะเปิดหน้าต่างหน้าบ้านและหลังบ้านพร้อมกันทั้งหมดอาจมีโอกาสเกิดข้ึนได้

2 

1 

1.7 

1 
20.00 m 20.00 m 

34.20 m 39.90 m 
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น้อย สัดส่วนของบ้านที่มีความลึก 16.00 เมตร จึงมีโอกาสที่จะมีโอกาสเกิด Cross ventilation 
มากที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนความลึกรวมต่อหน้ากว้างรวมเป็น  1 : 2.5 บ้านแถวจะมีหน้ากว้างรวม 
40.00 เมตร ลึก 16.00 เมตร เรียงกัน 10 หลัง (ภาพที่ 45a) หากมีสัดส่วนความลึกรวมต่อหน้า
กว้างรวมเป็น 1 : 1.7 จะท าให้บ้านแถวมีหน้ากว้างรวม 27.00 เมตร ลึก 16.00 เมตร เรียงกัน 6 
หลัง (ภาพที่ 45b) และสามารถเลือกกรณีที่บ้านแถวลึก 8.00 เมตร มีหน้ากว้างรวม 22.80 เมตร 
ซึ่งจะท าให้มีสัดส่วนเป็น 1 : 3 (ภาพที่ 45c)  
 

                

 
 
 

ภาพที่ 45 สัดส่วนความลึกต่อหน้ากว้างรวมของบ้านแถวที่ช่วยลดการบังลมและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติเมื่อพิจารณาในกรณีที่มี 1 แถว (a) บ้านแถวขนาด 16.00x4.00 m 
เรียงกัน 10 หลัง (b) บ้านแถวขนาด 16.00x4.50 m เรียงกัน 6 หลัง (c) บ้านแถวขนาด 8.00x5.70 
m เรียงกัน 4 หลัง 

แต่เนื่องจากลมที่จะพัดเข้าสู่อาคารและเกิด Cross ventilation ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็
ต่อเมื่อระยะห่างระหว่างช่องเปิดทางลมเข้าถึงช่องเปิดทางลมออกระยะห่างจากกันไม่เกิน 9.00 
เมตร (Chand, 1977) ดังนั้น บ้านที่มีความลึก 16.00 เมตร ในกรณีมีเป็นบ้านแถวที่มีช่องเปิด
เพียงแค่บริเวณด้านหน้าและหลังบ้าน จึงท าให้โอกาสที่จะเกิดการระบายอากาศได้น้อยเช่นกัน 
แต่นอกจากช่องเปิดด้านหน้าและหลังตามกฏหมายเราสามารถเปิดพื้นที่โล่งกลางบ้านเพื่อทอน
ระยะของลมให้สั้นลงได้เพือ่ให้เกิดทางลมออกในระยะความลึกที่น้อยลงและสามารถระบายความ
ร้อนออกสู่นอกอาคารด้วยการระบายอากาศด้วยความต่างของอุณหภูมิในทางตั้ง (Stack effect) 

5. เนื่องจากพื้นที่ว่างระหว่างอาคารที่เกิดจากระยะความกว้างของถนนและระยะร่นตามกฏหมาย มี
ระยะไม่เพียงพอตามอัตราส่วนที่ศึกษา (Melaragno, 1982) จึงเสนอให้มีพื้นที่โล่งตรงกลางกลุ่ม
บ้านแถวขนาดใหญ่และแบ่งย่อยเป็นพื้นที่เล็ก ซึ่งช่วยให้เกิดการกระจายลมได้ดีข้ึน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ  แต่พื้นที่ เว้นว่างนอกจากพิจารณาให้
เหมาะสมกับขนาดของสัดส่วนความลึกของบ้านแถวต่อพื้นที่ว่างระหว่างบ้านแถว ควรพิจารณา
ให้เหมาะสมกับการใช้งานและการจัดการในโครงการร่วมด้วย 

40.00 m 27.00 m 

22.80 m 
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พระราชบัญญตั ิ
การจัดสรรที่ดนิ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.

๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน พ ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“การจัดสรรที่ดิน” หมายความวา การจําหนายที่ดินที่ไดแบงเปนแปลงยอย

รวมกันตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป ไมวาจะเปนการแบงจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลาย
แปลงที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน และใหหมายความ
รวมถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมีการแบงที่ดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลงและตอมาไดแบง
ที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปเม่ือรวมกันแลวมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไปดวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๕ ก/หนา ๑/๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
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“สิทธิในที่ดิน” หมายความวา กรรมสิทธิ์และใหหมายความรวมถึงสิทธิ
ครอบครองดวย 

“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 
“ผูจัดสรรที่ดิน” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินและให

หมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตดวย 
“ผูซื้อที่ดินจัดสรร” หมายความวา ผูทําสัญญากับผูจัดสรรที่ดินเพ่ือใหไดมาซึ่ง

ที่ดินจัดสรร และใหหมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิในที่ดินคนตอไปดวย 
“บริการสาธารณะ” หมายความวา การใหบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวกใน

โครงการจัดสรรที่ดินที่กําหนดไวในโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๓ (๔) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครและ

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาพนักงานที่ดินซึ่งเปนผูปฏิบัติการในการ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) การจัดสรรที่ดินของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ

สวนทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย 
(๒) การจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน 

   
 

มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปนประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการผังเมือง
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* และผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซ่ึงรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การผัง
เมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย เปนกรรมการ และอธิบดีกรมที่ดินเปนกรรมการและ
เลขานุการ 
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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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากผูแทนภาคเอกชนซึ่งเปนผู
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

 
มาตรา ๘  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรร

ที่ดินโดยทั่วไป รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน 
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
(๓) ใหความเห็นชอบขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่คณะกรรมการเสนอ

ตามมาตรา ๑๔ (๑) 
(๔) กําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรเพื่อใหผูขอ

ใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินใชในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๕) วินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคํารองหรือคําอุทธรณของผู

ขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินหรือผูจัดสรรที่ดิน 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
ระเบียบตาม (๒) เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสอง

วาระติดตอกันมิได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอ

หนาที่ หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรี

อาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได และใหผูไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการประชุมของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน
ที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๓  ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประกอบดวย อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทน
กรมชลประทาน ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม* และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกส่ีคน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการ และผูแทนกรมที่ดินเปน
กรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในจังหวัดอื่น ใหมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด* 
โยธาธิการจังหวัดผูแทนกรมชลประทาน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิอีกส่ี
คน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการ และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเปนกรรมการ
และเลขานุการ 

ในกรณีที่เปนการพิจารณาหรืออนุมัติเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินที่ตั้งอยูในเขต
องคการปกครองสวนทองถ่ินใด ใหผูแทนผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินแหงนั้นเปน
กรรมการรวมดวยแหงละหนึ่งคน 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) และ (๒) ใหปลัดกระทรวง
มหาดไทยแตงตั้งจากภาคเอกชนซึ่งไมไดเปนผูจัดสรรที่ดิน และเปนผูมีความรู ความสามารถ 
หรือประสบการณในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การผังเมือง การบริหารชุมชน หรือกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการจัดสรรที่ดินภายใน

จังหวัดใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ออกขอ กําหนดเกี่ ยวกับการจัดสรรที่ ดินโดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 
(๒) พิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือ

การเพิกถอนการโอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน 
(๓) ตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อใหเปนไปตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่

ไดรับอนุญาต 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอกําหนดตาม (๑) เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการจัดสรร

ที่ดินกลางและคณะกรรมการ มีอํานาจเรียกเปนหนังสือใหบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย 
ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือใหสงเอกสารหรือขอมูลเก่ียวกับการจัดสรรที่ดิน หรือกิจการ
อ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับการจัดสรรที่ดินตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๖ การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๑๔ (๑) ให

คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อ
ประโยชนเก่ียวกับการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การคมนาคม การจราจร ความ
ปลอดภัย การสาธารณูปโภค และการผังเมือง ตลอดจนการอื่นที่จําเปนในการจัดสรรที่ดินให
เหมาะสมกับสภาพทองที่ของจังหวัดนั้นโดยใหกําหนดเงื่อนไขในสิ่งตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) ขนาดความกวางและความยาวต่ําสุด หรือเนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดิน
แปลงยอยที่จะจัดสรรได 

(๒) ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ทางเดินและทางเทาในที่ดิน
จัดสรรทั้งหมด รวมทั้งการตอเช่ือมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

(๓) ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
(๔) ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปนตอการ

รักษาสภาพแวดลอม การสงเสริมสภาพความเปนอยู และการบริหารชุมชน 
 
มาตรา ๑๗  ใหนํามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ

แกคณะกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจัดสรร

ที่ดินกลางและคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อให
พิจารณาหรือกระทําการอยางใดตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการ
มอบหมายได เวนแตการดําเนินการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) 

คณะอนุกรรมการและบุคคลซึ่ งคณะกรรมการจัดสรรที่ ดินกลางหรือ
คณะกรรมการแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่ เชนเดียวกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือ
คณะกรรมการในกิจการที่ไดรับมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๙  ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการจัดสรร

ที่ดินกลาง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
การขออนุญาตจัดสรรที่ดนิ 

   
 

มาตรา ๒๑  หามมิใหผูใดทําการจัดสรรที่ดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ผูใดขอแบงแยกที่ดินเปนแปลงยอยมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป 

และไมอาจแสดงใหเปนที่เช่ือไดวามิใชเปนการแบงแยกที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดิน ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีแจงใหผูขอดําเนินการยื่นคําขอทําการจัดสรรที่ดินและรอการดําเนินการเรื่องการ
แบงแยกที่ดินไวกอน หากผูขอไมเห็นดวยใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในกําหนดสี่ สิบหาวันนับแตวันที่
คณะกรรมการไดรับอุทธรณ ถาคณะกรรมการมิไดมีคําวินิจฉัยภายในกําหนดเวลาดังกลาวให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเรื่องการแบงแยกที่ดินนั้นตอไป 

เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจงคําวินิจฉัยเปน
หนังสือใหผูอุทธรณทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๒๓  ผูใดประสงคจะทําการจัดสรรที่ดินใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดิน

จังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมหลักฐานและ
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่มีช่ือผูขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดินเปนผูมีสิทธิในที่ดิน โดยที่ดินนั้นตองปลอดจากบุริมสิทธิใด ๆ เวนแตบุริมสิทธิในมูล
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย 

(๒)  ในกรณีที่ ที่ ดิ นที่ ขอทํ าการจัดสรรที่ ดิ นมีบุ ริม สิทธิ ในมูล ซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย หรือภาระการจํานอง ใหแสดงบันทึกความยินยอมใหทําการจัดสรรที่ดินของผู
ทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองและจํานวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จาก
ที่ดินแปลงยอยแตละแปลง และตองระบุดวยวาที่ดินที่เปนสาธารณูปโภคหรือท่ีดินที่ใชเพ่ือบริการ
สาธารณะไมตองรับภาระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองดังกลาว 

(๓) แผนผังแสดงจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จะขอจัดสรรและเนื้อที่โดยประมาณ
ของแตละแปลง 

(๔) โครงการปรับปรุงท่ีดินที่ขอจัดสรร การจัดใหมีสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอ่ืนตามควรแกสภาพของทองถ่ิน โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และรายการกอสราง ประมาณการคากอสราง และกําหนดเวลาที่จะจัดทําใหแลวเสร็จ ในกรณีที่ได
มีการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรหรือไดจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแลวเสร็จทั้งหมด
หรือบางสวนกอนขอทําการจัดสรรที่ดิน ใหแสดงแผนผังรายละเอียดและรายการกอสรางที่ได
จัดทําแลวเสร็จนั้นดวย 

(๕) แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
(๖) วิธีการจําหนายที่ดินจัดสรรและการชําระราคาหรือคาตอบแทน 
(๗) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
(๘) แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร 
(๙) ที่ตั้งสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 
(๑๐) ช่ือธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

ซึ่งจะเปนผูค้ําประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดิน และ
ค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรร

ที่ดินและผูนั้นยังมิไดจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือการปรับปรุงที่ดินหรือ
ดําเนินการยังไมแลวเสร็จตามแผนผังและโครงการ คณะกรรมการจะตองใหผูขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดมาทํา
สัญญาค้ํ าประกันกับคณะกรรมการวา ถาผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินไมจัดใหมี
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดินใหแลวเสร็จตามแผนผัง โครงการ และ
กําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตไว หรือมีกรณีที่เช่ือไดวาจะไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามทีไ่ดรับ
อนุญาต ธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ําประกันตองชําระเงินใหแกคณะกรรมการตามจํานวนที่
คณะกรรมการกําหนดไวในสัญญาค้ํ าประกันภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด เ พ่ือ
คณะกรรมการจะไดใชเงินนั้นในการดําเนินการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือ
ปรับปรุงที่ดินนั้นใหแลวเสร็จตามแผนผังและโครงการท่ีไดรับอนุญาต และถามีเงินเหลือใหคืนแก
ผูค้ําประกันโดยไมชักชา 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผูค้ํ าประกันรับไปดํา เนินการจัดใหมี
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงที่ดินใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนดแทนการเรียกใหผูค้ําประกันชําระเงินก็ได ถาผูค้ําประกันไมเร่ิมทําการในเวลาอันควร
หรือไมทําใหแลวเสร็จภายในกําหนด คณะกรรมการมีอํานาจเรียกใหผูค้ําประกันชําระเงินดังกลาว
ตามวรรคหนึ่งได 

ในกรณีที่คณะกรรมการใหผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือ
สถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตองใหผูขอใบอนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดินทําหนังสือรับรองกับคณะกรรมการดวยวา ถาจํานวนเงินที่ผูค้ําประกันไดค้ําประกันไว
ไมเพียงพอแกการดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ดี หรือผูค้ําประกันไมจายเงินตามที่ประกันไวทั้งหมด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือบางสวนก็ดี ผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินจะเปนผูจายเงินตามจํานวนที่ขาดให
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ในกรณีที่มีการผิดสัญญาที่ทํากับคณะกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการมี
อํานาจฟองและตอสูคดีในนามคณะกรรมการ 

การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และการเบิกจายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน ให

คณะกรรมการกระทําใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอ ถาคณะกรรมการไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหถือวาคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบ
แผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินนั้นแลว 

การพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นชอบหรือมีคําส่ังไมอนุญาตใหทําการ

จัดสรรที่ดิน ผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง และใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวินิจฉัยอุทธรณให
แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไมวินิจฉัย
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูอุทธรณไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาต
ใหทําการจัดสรรที่ดิน 

คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๗  การออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน ใหคณะกรรมการออก

ใบอนุญาตภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต 
(๑) วันที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบหรือถือวาไดใหความเห็นชอบ แผนผัง 

โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๕ หรือ 
(๒) วันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกรณีที่

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเห็นควรอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน หรือนับแตวันที่ถือวาผู
อุทธรณไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๒๖ 

เ ม่ือคณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผู ใดทํ าการจัดสรรที่ดินแลว  ให
คณะกรรมการแจงใหผูทําการจัดสรรที่ดินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

 
มาตรา  ๒๘   เมื่อไดออกใบอนุญาตใหผู ใดทําการจัดสรรที่ดินแลว  ให

คณะกรรมการรีบสงใบอนุญาตพรอมทั้งแผนผัง โครงการ และวิธีการที่คณะกรรมการอนุญาตไป
ยังพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ซึ่งท่ีดินจัดสรรนั้นตั้งอยู เพ่ือใหจดแจงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รับรองการทําประโยชนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการวาที่ดินนั้น
อยูภายใตการจัดสรรที่ดิน และเมื่อไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่
แบงแยกเปนแปลงยอยแลว ใหจดแจงไวในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่
แบงแยกทุกฉบับ 

 
มาตรา ๒๙  การโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินในสวนที่เก่ียวกับรายการที่กําหนด

ไวในมาตรา ๒๓ ขอความในโฆษณาจะตองตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่กําหนดไวในคําขอ
อนุญาตดวย 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ที่ดินจัดสรรมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือ

การจํานองติดอยู เมื่อไดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ดินที่แบงแยกเปน
แปลงยอยแลว ใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงบุริมสิทธิหรือการจํานองนั้นในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนที่แบงแยกเปนแปลงยอยทุกฉบับ พรอมทั้งระบุจํานวนเงินที่ผูทรง
บุริมสิทธิหรือผูรับจํานองจะไดรับชําระหนี้จากที่ดินแปลงยอยแตละแปลงในสารบัญสําหรับจด
ทะเบียนดวยและใหถือวาที่ดินแปลงยอยแตละแปลงเปนประกันหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้จํานองตาม
จํานวนเงินที่ระบุไวนั้น 

ใหที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพ่ือบริการสาธารณะปลอดจาก
บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานอง 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการจัดสรรที่ดิน 
   

 
มาตรา ๓๑  ใหผูจัดสรรที่ดินแสดงใบอนุญาต แผนผัง โครงการ และวิธีการ

ตามที่คณะกรรมการอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สํานักงานที่ทําการจัดสรรที่ดิน 
ถาใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอรับใบ

แทนตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ทราบการสูญหายหรือชํารุด 

 
มาตรา ๓๒  ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการหรือ

วิธีการที่ไดรับอนุญาต ใหผูจัดสรรที่ดินยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด พรอมทั้งแผนผัง โครงการหรือ
วิธีการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง พรอมกับหนังสือยินยอมของธนาคารหรือสถาบันการเงินผูค้ํา
ประกันเพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 

ในการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ หรือวิธีการที่ไดยื่นไวตาม
วรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๓  เม่ือไดรับใบอนุญาตแลวหามมิใหผูจัดสรรที่ดินทํานิติกรรมกับ

บุคคลใดอันกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใชเพ่ือบริการ
สาธารณะ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินอื่นนอกจากที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคและ
ที่ดินที่ใชเพ่ือบริการสาธารณะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กลางกําหนด 

 
มาตรา ๓๔  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรระหวางผูจัดสรรที่ดินกับผูซื้อที่ดิน

จัดสรรตองทําตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามวรรคหนึ่ งสวนใด  หากมิไดทํ าตามแบบที่

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดและไมเปนคุณตอผูซื้อท่ีดินจัดสรร สัญญาสวนนั้นไมมีผล
ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๕  ในการชําระราคาที่ดิน หรือการชําระหนี้บุริมสิทธิในมูลซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพยหรือหนี้จํานองจากผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหผูรับเงินออกหลักฐานเปนหนังสือลง
ลายมือช่ือผูรับเงินใหแกผูซื้อท่ีดินจัดสรร และใหถือวาหลักฐานการชําระเงินดังกลาวเปนหลักฐาน
แสดงการชําระราคาที่ดินจัดสรร 

 
มาตรา ๓๖  ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินที่ทําการจัดสรรใหแกผู

ซื้อท่ีดินจัดสรรตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ผูจัดสรรที่ดินตองโอนที่ดินใหแกผูซื้อท่ีดิน
จัดสรรโดยปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานองในที่ดินนั้น 

ถาผูจัดสรรที่ดินไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรมีสิทธิชําระหนี้
บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือหนี้จํานองตอผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับจํานองได โดยให
ถือวาเปนการชําระราคาที่ดินแกผูจัดสรรที่ดินสวนหนึ่งดวย 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อผูซื้อท่ีดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะ

ขายแลว ใหถือวาที่ดินนั้นพนจากการยึดหรืออายัดทั้งปวง ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรนําหลักฐานเปน
หนังสือที่แสดงวาไดชําระราคาดังกลาวพรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อไดรับเอกสารและ
หลักฐานดังกลาวแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรตอไป 

ถาที่ดินจัดสรรตามวรรคหนึ่ งมีการจดทะเบียนบุ ริมสิทธิ ในมูล ซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยหรือการจํานอง และมีหลักฐานการชําระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองครบถวนแลว ให
ที่ดินนั้นปลอดจากบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือภาระการจํานอง และใหพนักงาน
เจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูซื้อท่ีดินจัดสรรไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาแสดงตอ
พนักงานเจาหนาที่ไดเพราะบุคคลอื่นยึดถือหรือครอบครองไว เมื่อผูซื้อท่ีดินจัดสรรรองขอให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินจากบุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองไวมา
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรได 

เม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่บุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินไดรับแจงหรือถือวาไดรับแจงคําส่ังพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสาม ถายังไมมีการสง
มอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหแกพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกใบแทน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรได 

 
มาตรา ๓๘  ถาผูจัดสรรที่ดินประสงคจะโอนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอ

คณะกรรมการตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 
เมื่อคณะกรรมการเห็นวาการโอนนั้นไมเปนที่เสียหายแกผูซื้อที่ดินจัดสรร และ

ธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งเปนผูค้ําประกันตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ได
ยินยอมดวยแลว ใหคณะกรรมการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอน 

คาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  เมื่อไดโอนใบอนุญาตใหแกผูรับโอนแลว ใหบรรดาสิทธิและหนาที่

ของผูโอนซึ่งมีตอผูซื้อที่ดินจัดสรรตกไปยังผูรับโอน 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทยื่นคํา

ขอรับโอนใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดตอคณะกรรมการภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ผูจัดสรรที่ดินตาย หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรขยาย
ให เม่ือคณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาผูยื่นคําขอมีสิทธิในที่ดินที่จัดสรร ใหคณะกรรมการโอน
ใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอรับโอน และใหคณะกรรมการแจงใหธนาคารหรือสถาบันการเงินและผู
ซื้อที่ดินจัดสรรทราบ 

ถาผูจัดสรรที่ดินที่ตายไมมีผูจัดการมรดกหรือทายาท หรือมีแตผูจัดการมรดก
หรือทายาทมิไดยื่นคําขอตอคณะกรรมการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูซื้อท่ีดินจัดสรร
ชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอสํานักงานวางทรัพย และใหนํามาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ให
นํามาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินตาย ไมวาจะมีผูจัดการมรดกหรือทายาทผู รับโอน
ใบอนุญาตตอไปหรือไม ใหถือวาธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เปนผูค้ําประกันตามมาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ยังคงผูกพันอยูตามสัญญาค้ําประกันนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑  เมื่อมีการบังคับคดีที่ดินที่ทําการจัดสรรของผูจัดสรรที่ดิน ใหผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย แลวแตกรณี แทนการชําระตอบุคคลที่กําหนดไวในสัญญา และในระหวางที่ผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรมิไดปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนายที่ดินจัดสรร
นั้นไวกอน เวนแตจะเปนการขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรทั้งโครงการตามวรรคสี่ 

เมื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะขายแลว ให
ที่ดินจัดสรรนั้นพนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดี การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหนํา
ความในมาตรา ๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรรแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงใหเจาพนักงานบังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบถึงการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม และการพนจากการยึด อายัด หรือการบังคับคดีของที่ดินแปลงนั้นภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่ไดจดทะเบียน 

ในการขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรทั้งโครงการ ผูซื้อจะตองรับโอนใบอนุญาตใหทาํ
การจัดสรรที่ดินและรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่ผูจัดสรรที่ดินมีตอผูซื้อที่ดินจัดสรร 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีนิติบุคคลเปนผูดําเนินการจัดสรรที่ดินและนิติบุคคลนั้นตอง

เลิกไปโดยยังมิไดดําเนินการตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาตหรือดําเนินการยังไม
ครบถวน ใหนํามาตรา ๔๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๔๓  สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตาม

แผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อ
ประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาท่ีของผูจัดสรรที่ดินที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําข้ึนนั้นตอไป และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชน
แหงภาระจํายอมลดไปหรือเส่ือมความสะดวกมิได 

ใหผูจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึน และยังอยูในความรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๒๔ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา 

๔๓ เมื่อไดมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดิน
รับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แลวตามลําดับ ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ภายในเวลา
ที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรร
ที่ดิน 

(๒) ผูจัดสรรที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
เพ่ือการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 

(๓) ผูจัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน 
การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรร

ที่ดินกลางกําหนด ทั้งนี้ โดยตองกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบจํานวนเงินคาบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย 

 
มาตรา ๔๕  การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหผูซื้อท่ีดินจัดสรรจํานวนไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผังโครงการมีมติใหจัดตั้ง และแตงตั้งตัวแทนยื่นคํา
ขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพรอมดวยขอบังคับที่
มีรายการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้

(๑) ช่ือนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
(๒) วัตถุประสงค 
(๓) ที่ตั้งสํานักงาน 
(๔) ขอกําหนดเกี่ยวกับจํานวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง

การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการหมูบานจัดสรร 
(๕) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงิน 
(๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
(๗) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๖  ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่จดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 
ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีคณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูดําเนินกิจการ

ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามกฎหมายและขอบังคับของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรภายใตการ
ควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญของสมาชิก 

คณะกรรมการหมูบานจัดสรรเปนผูแทนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๔๗  เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แลว ใหผูซื้อ

ที่ดินจัดสรรทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงยอยที่ยังไมมีผูใดซื้อหรือไดโอนกลับมาเปนของผู
จัดสรรที่ดินใหผูจัดสรรที่ดินเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

 
มาตรา ๔๘  เพ่ือประโยชนของผูซื้อท่ีดินจัดสรร ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมี

อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค 
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร 
(๓) เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคใน

สวนที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีหนาที่บํารุงรักษาจากสมาชิก 
(๔) ยื่นคํารองทุกขหรือเปนโจทกฟองแทนสมาชิกเก่ียวกับกรณีที่กระทบสิทธิ

หรือประโยชนของสมาชิกจํานวนตั้งแตสิบรายขึ้นไป 
(๕) จัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือ

ทรัพยสินเพื่อสาธารณประโยชน 
(๖) ดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลาง หรือขอบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ 
การดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๕) จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติที่

ประชุมใหญของสมาชิก 
 
มาตรา ๔๙  คาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหจัดเก็บ

เปนรายเดือนจากที่ดินแปลงยอยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง ทั้งนี้ อาจกําหนดคาใชจายใน
อัตราที่แตกตางกันตามประเภทการใชประโยชนที่ดินหรือขนาดพื้นที่ ไดตามระเบียบที่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

ใหผูซื้อที่ดินจัดสรรออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
สําหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อ และใหผูจัดสรรที่ดินออกคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคสําหรับที่ดินแปลงยอยที่ยังไมมีผูซื้อ 

การกําหนดและการแกไขอัตราคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภค จะตองไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญของสมาชิกตามมาตรา ๔๔ (๑)
หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) 

ใหเร่ิมเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเมื่อเร่ิมจัดตั้ง
นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) โดย
ใหนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) หรือผูซึ่งดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามมาตรา ๔๔ (๒) ที่มีหนาที่ในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคมีอํานาจในการจัดเก็บ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภคและการจัดทําบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ผูมีหนาที่ชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตาม
มาตรา ๔๙ วรรคสอง ที่ชําระเงินดังกลาวลาชากวาเวลาที่กําหนด จะตองจายคาปรับสําหรับการ
จายเงินลาชาตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

ผูที่คางชําระเงินคาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดตอกันตั้งแตสาม
เดือนข้ึนไปอาจถูกระงับการใหบริการหรือการใชสิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่คางชําระ
ติดตอกันตั้งแตหกเดือนขึ้นไป พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในที่ดินจัดสรรของผูคางชําระจนกวาจะชําระใหครบถวน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหถือวาหนี้คาบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเปนหนี้บุริมสิทธิในมูล
รักษาอสังหาริมทรัพยเหนือที่ดินจัดสรรของผูคางชําระ 

 
มาตรา ๕๑  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินที่เปน

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหแกนิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมและภาษีอากร 

เงินที่นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ไดรับจากผูจัดสรรที่ดินหรือผูซื้อท่ีดินจัดสรร
เพ่ือนําไปใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ใหไดรับยกเวนภาษีอากร 

การยกเวนภาษีอากรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากรโดยจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดวยก็ได 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหประโยชน

แหงภาระจํายอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเส่ือมความสะดวก หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ใหผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ ให
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจสั่งใหผูจัดสรรที่ดิน
ระงับการกระทํานั้น และบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําข้ึน หรือดําเนินการ
ตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

 
มาตรา ๕๓  การจัดใหมีและการบํารุงรักษาบริการสาธารณะใหนําความในมาตรา 

๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะได
ตามอัตราที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

 
หมวด ๕ 

การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 
   

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินประสงคจะยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ใหยื่นคํา

ขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๕  ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาปด

ประกาศคําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดิน
สาขา สํานักงานของผูจัดสรรที่ดิน บริเวณที่ดินที่ทําการจัดสรร ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล มีกําหนดหกสิบวัน และใหผูจัดสรรที่ดินประกาศในหนังสือพิมพซึ่งแพรหลาย
ในทองถ่ินนั้นไมนอยกวาเจ็ดวันและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบ 

 
มาตรา ๕๖  ใหผูซึ่งมีประโยชนเก่ียวของกับการจัดสรรที่ดินที่ประสงคจะคัดคาน

คําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ยื่นคําคัดคานตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดปดประกาศตามมาตรา ๕๕ 

ถาไมมีผูใดคัดคานภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวดั
หรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอเรื่องใหคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดิน 

ในกรณีที่ผูซื้อที่ดินจัดสรรคัดคาน ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขายกเลิกเร่ืองขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน แตถามีผูคัดคานแตมิใชผูซื้อที่ดินจัดสรร
ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอคําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
และคําคัดคานใหคณะกรรมการพิจารณา 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสาม ผูจัดสรรที่ดินหรือผูคัดคานอาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อคณะกรรมการสั่งยกเลิกการจัดสรรที่ดินแลว ใบอนุญาตที่ได

ออกตามมาตรา ๒๗ ใหเปนอันยกเลิก 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๘  ผูจัดสรรที่ดินหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสง

เอกสารตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือคณะกรรมการเรียกหรือส่ังตามมาตรา ๑๕ หรือ
ผูจัดสรรที่ดินหรือผูครอบครองที่ดินจัดสรรผูใดไมใหความสะดวกแกคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กลาง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางแตงตั้งใน
การปฏิบัติงานตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับตั้ง

แตส่ีหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๐  ผูใดแจงขอความหรือแสดงหลักฐานหรือรายละเอียดตามมาตรา 
๒๓ (๗) อันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซ่ึงควรบอกใหแจง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผูใดโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินโดยฝาฝนมาตรา ๒๙ ตองระวาง

โทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๖๒  ผูจัดสรรที่ดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๓  ผูจัดสรรที่ดินผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหา

พันบาท 
 
มาตรา ๖๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๕  ผูใดฝาฝนคําส่ังของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูซึ่ง

คณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๕๒ นอกจากตองปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวแลว ตองระวาง
โทษปรับอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งจะตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้

เปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการของนิติบุคคล และบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตน
มิไดมีสวนในการกระทําผิดนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๗  บรรดากฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงและขอกําหนดที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๘  ใหคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  จนกวาจะไดมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัตินี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะอนุกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดจนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๖๙  ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังมีผลใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๐  การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา

๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกการจัดสรร
ที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดวยโดย
อนุโลม 

การบํารุงรักษาบริการสาธารณะ ใหนํามาตรา ๕๓ มาใชบังคับแกการจัดสรรที่ดิน
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ดวยโดยอนุโลม 

การพนจากความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคของผูได รับ
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค ใหนํามาตรา ๔๔ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปน
สาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค ผูซื้อที่ดินจัดสรร
จํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนที่ดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคําขอตอเจา
พนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพ่ือจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรได 

เมื่อเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไดรับคําขอจัดตั้ง
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหปดประกาศคําขอไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดิน เขตหรือที่วาการ 
อําเภอหรือก่ิงอําเภอ ที่ทําการแขวงหรือที่ทําการกํานันแหงทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูและบริเวณที่ดิน
ที่ทําการจัดสรร มีกําหนดสามสิบวัน และแจงเปนหนังสือใหผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอน
ใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือ
ผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคทราบตามที่อยูที่ไดใหไวกับพนักงานเจาหนาที ่

เม่ือผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบบัที ่
๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค
คัดคานการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาสงเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปนสาธารณูปโภค มิไดปฏิบัติหนาที่ใน
การบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภคจริงใหนําความในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใชบังคับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอัน
เปนสาธารณูปโภคไดปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษากิจการอันเปนสาธารณูปโภค ใหยกเลิกการ
ดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเปน
สาธารณูปโภคไมคัดคานหรือไมปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก ใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และใหมี
อํานาจจดทะเบียนโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตอไป 

 
มาตรา ๗๑  ในระหวางที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางยังมิไดกําหนดแบบ

มาตรฐานของสัญญาตามมาตรา ๘ (๔) มิใหนําความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๖๓ มาใชบังคับ 
 
มาตรา ๗๒  บรรดาคําขออนุญาต การออกหรือโอนใบอนุญาตใหจัดสรรที่ดินที่

อยูระหวางการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน คณะอนุกรรมการ
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการอุทธรณ ให
ดําเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน   ไรละ  ๕๐๐ บาท 

เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร 
(๒) การโอนใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  รายละ  ๕,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยการควบคุม
การจัดสรรที่ดินไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว มีหลักการและรายละเอียดไมเหมาะสม
หลายประการ สมควรแกไขปรับปรุงเพ่ือกําหนดมาตรการในการคุมครองผูซื้อท่ีดินจัดสรร 
โดยเฉพาะการไดสิทธิในที่ดินจัดสรรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะ นอกจากนั้น เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดินได
กระจายอํานาจการอนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรรที่ดินไปสูระดับจังหวัด และ
กําหนดเวลาในการพิจารณาอนุญาตใหแนนอน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๑๓  ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหแกไขคําวา 

“อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา “ผูแทนสํานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม” เปน “ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” และคําวา “ผังเมืองจังหวัด” เปน “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 



หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
ปทุมธานี  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู
อาศัยและพาณิชยกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๒”   

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ขอ ๔ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้

ใหใชขอกําหนดนี้แทน 
ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี  พิจารณาเห็นเปนการจําเปน

เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของที่ดิน   
การผังเมืองคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี  จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการ
เฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

 

 

ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม  ผูขอตองจัดใหมีแผนผัง

การจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 



หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๖.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่เขา - ออก  สูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง  หรือทาง

สาธารณะภายนอก 
   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร  ต้ังอยูในบริเวณ........................(ระบุรายละเอียด 
ตามกฎหมายวาดายการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๖.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) รูปตอของแปลงเอกสารสิทธิที่ดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ที่อยูภายในบริเวณและ

บริเวณที่อยูติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) รายละเอียดของที่ดินที่ใชเปนทางเขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดิน 

จากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก 
   (๔) ในกรณีที่โครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการใหแสดงการเชื่อมตอ 

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
   (๕) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของราชการและสวนบุคคล 
  ๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท 

การใชที่ดินแตละแปลง 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ 

และเสนทางถนน 
  ๖.๔ แผนผังและแบบกอสรางระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแก  

แผนผังและแบบกอสรางที่แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  
ดังนี้ 

   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา 



หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

   (๓) ระบบการระบายน้ํา 

   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๕) ระบบถนน  และทางเทา 

   (๖) ระบบอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ 

ทั้งนี้  สําหรับระบบไฟฟา  และระบบประปา  รวมถึงระบบอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ  หากผูขอจัดสรร

ใหหนวยงานของราชการหรือองคการของรัฐเปนผูดําเนินการ  ไมตองแสดงแบบกอสรางระบบดังกลาว 

แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของส่ิงที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพ

หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A1  โดยใหมุมดานลาง

ดานขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่บริเวณการจัดสรรที่ดินมีขนาดใหญ)  ชื่อโครงการ  

ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ  

พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และหรือ

สถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความ 

ในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  

เพื่อเปนหลกัฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังมีรายการตอไปนี้ 

  ๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอม  จากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับ 

น้ําทิ้ง  (ในกรณีตองไดรับอนุญาต) 

  ๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

(ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๗.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปานครหลวง  การประปา 

สวนภูมิภาค  หรือการประปาสวนทองถิ่น  ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวาสามารถ

ใหบริการได  หากจัดระบบการประปาสัมปทาน  ใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการ

ประปา  ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  ๕๘ 
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  ๗.๔ ในกรณีจัดใหมีระบบไฟฟา  ระบบประปาที่ใชบริการของหนวยงานภาครัฐ  
ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้น  วาสามารถใหบริการได 

  ๗.๕ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร  การกําหนดระดับความสูงตํ่าของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใชในการ 
ถมปรับที่ดิน  ทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๗.๖ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน  อาคารและสิ่งปลูกสรางจะจําหนาย  โดยวิธี
ชําระเปนเงินสดหรือเงินผอนสงเปนงวดตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๗.๗ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
  ๗.๘ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๗.๙ สิทธิของผูซ้ือ  ในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัด 

ใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๗.๑๐ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๗.๑๑ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตอง

ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสินและขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๗.๑๒ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 

 

ขอ ๘ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม  ใหพิจารณาจาก
จํานวนที่ดินที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายหรือจํานวนเนื้อที่  โดยแบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

  ๘.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการตํ่ากวา  
๑๙  ไร 

  ๘.๒ ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๑๐๐-๔๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ  
๑๙ - ๑๐๐  ไร 

  ๘.๓ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๕๐๐  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการเกินกวา  
๑๐๐  ไร 
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ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและการพาณิชยกรรม  ที่ดินแปลงยอยจะตองมีขนาด

และเนื้อที่ของที่ดินแยกเปนประเภท  ดังนี้ 

  ๙.๑ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน  หรือที่ดินพรอมอาคารประเภท

บานเด่ียว  ที่ดินแปลงยอยตองมีขนาดความกวางหรือความยาวไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  และมีเนื้อที่ 

ไมตํ่ากวา  ๕๐  ตารางวา  หากความกวางหรือความยาวไมไดขนาดดังกลาว  ตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา   

๖๐  ตารางวา 

  ๙.๒ การจัดสรรที่ ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแฝด   ที่ ดิน 

แตละแปลงตองมีความกวางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  และมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๓๕  ตารางวา 

  ๙.๓ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถว  หรืออาคาร

พาณิชย  ที่ดินแตละแปลงตองมีความกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๑๖  ตารางวา 

ขอ ๑๐ ระยะหางของตัวอาคารจากเขตที่ ดินและการเวนชองวางระหวางแปลงที่ ดิน   

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

ขอ ๑๑ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  เปนเศษเสี้ยว  หรือมีรูปรางที่ไมสามารถ 

ใชประโยชนได 

ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการจัดขนาด  และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการ

สาธารณะใหเพียงพอตอการใชประโยชนในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินในอนาคต  ใหที่ดินแปลงอื่น

ในโครงการจัดสรรที่ดินซ่ึงมีเนื้อที่เกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  จะตองนํามารวมเพื่อคํานวณจํานวน

แปลงที่ดินใหม  โดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้อที่  ๑๐๐  ตารางวา  ตอ  ๑  แปลง  จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณ 

ไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จัดขนาดตามเกณฑกําหนดเพื่อใชในการ

กําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะตามขออื่น ๆ  ตอไป 

หากลักษณะทั่วไปของการจัดสรรที่ดินเปนการแบงที่ดินแปลงยอยเปนประเภทบานแฝด   

บานแถวและอาคารพาณิชยรวมกันเกินกวารอยละ  ๕๐  ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งโครงการ  ใหใชเกณฑเฉลี่ย

ของเนื้อที่บานแฝดบานแถว  และอาคารพาณิชยทุกแปลงในโครงการ ฯ  นั้น  เปนเกณฑเฉลี่ยตอ   

๑  แปลง  จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนบานแฝด  บานแถว  

และอาคารพาณิชย  เพื่อใชในการกําหนดขนาด  และจํานวนระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ

ตามขออื่น ๆ  ตอไป 
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หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 

 

ขอ ๑๓ การกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
การจัดการใหพื้นที่บริเวณโครงการจัดสรรที่ดินปราศจากขยะมูลฝอย  ใหเปนไปตาม

ขอบัญญัติทองถิ่น  หากไมมีขอบัญญัติเชนวานั้น  ใหผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินแสดงรายละเอียด
การดําเนินการจัดเก็บและทําลายส่ิงปฏิกูลเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานีพิจารณา 
ตามความเหมาะสม 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 

ขอ ๑๔ ระบบการระบายน้ํา 
  ๑๔.๑ การระบายโดยระบบทอและรางระบายน้ํา  ที่ออกแบบเปนระบบอยางถูกตอง

ตามหลักวิชา   
  ๑๔.๒ ปริมาณน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไปสู 

แหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คู  คลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
ขางเคียงและจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  (ในกรณีที่ตอง
ไดรับอนุญาต) 

  ๑๔.๓ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกในรอบ  ๕  ป  หรือนานกวา 

ของทองที่นั้น  และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคาไมตํ่ากวา  ๐.๖   
   (๒) ปริมาณน้ําเสีย  ใชเกณฑปริมาณไมตํ่ากวารอยละ  ๙๕  ของน้ําใช 

แตตองไมตํ่ากวา  ๑  ลูกบาศกเมตร  ตอครัวเรือน  ตอวัน 
   (๓) ปริมาณน้ําไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน   ตองไม ตํ่ากว า   

๒๐  ลูกบาศกเมตร  ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร 
  ๑๔.๔ ระบบการระบายน้ําตองประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ํารวม   
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   (๒) รางระบายน้ํา 
   (๓) บอพักทอระบายน้ําที่รับน้ําฝนจากถนนและรับน้ําเสีย  จากที่ดินแปลงยอย  

(กรณีที่เปนระบบการระบายน้ํารวม) 
   (๔) บอตรวจการระบายน้ํา 
   (๕) บอพักน้ําเสีย 
   (๖) ระบบเครื่องสูบน้ํา  (ถามี)   
   (๗) บอตรวจน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย 
   (๘) บอตรวจน้ําทิ้งรวมของโครงการ 
   (๙) ระบบการผันน้ําฝนสวนเกิน  (กรณีที่เปนระบบการระบายน้ํารวม) 
   (๑๐) บริเวณรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบการบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๔.๕ รายการคํานวณ  (ที่ตองประกอบมากับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
   (๑) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูระบบการระบายน้ําตอวินาที 
   (๒) ขนาดทอระบายน้ําแตละบริเวณ 
   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา 
   (๔) ความลึกของทองทอระบายน้ํา 
   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอระบายน้ํา 
   (๖) ประเภทวัสดุที่ใชทําทอระบายน้ํา 
  รายการทั้งหมดนี้ตองแสดงใหปรากฏในแผนผังการระบายน้ําที่ จัดทําข้ึนตาม

มาตรฐานทางวิศวกรรม  สอดคลองกับรายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ
และความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณของระบบได  โดยตองมีการตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๔.๖ เง่ือนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ 

   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ํ าขนาดเล็กที่ สุด   
ไมตํ่ากวา  ๖๐  เซนติเมตร  ยกเวนในกรณีระบบการระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา  ตอง 
    ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอความเนาเสียได  โดยไมผุกรอนหรือสลายตัว 
    ข. รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนไดโดยไมเสียหาย 
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   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา  ดังนี้ 

    ก. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๖๐  เซนติเมตร  ตองไมตํ่ากวา  ๑  :  ๕๐๐ 

    ข. ขนาดเสนผาศูนยกลางเกินกวา  ๖๐  เซนติเมตร  ตองไม ตํ่ากวา   

๑  :  ๑๐๐๐ 

   (๔) เคร่ืองสูบน้ําเสีย  จะเปนแบบใดก็ได  (แบบจุมแชในบอพักน้ําเสีย 

แบบนอกบอพักน้ําเสีย)  แตการสูบน้ําจะตอง 

    ก. ระดับหยุดสูบน้ําอยูตํ่ากวาระดับทองทอระบายน้ําเขา 

    ข. ระดับเร่ิมสูบน้ําอยูสูงกวาระดับหยุดสูบน้ําไมตํ่ากวา  ๑.๐๐  เมตร   

    ค. ปริมาตรน้ําเสียระหวางระดับสูบน้ําในบอพักน้ําเสียตองไมนอยกวา  

๑  ใน  ๔  สวน  ของปริมาตรน้ําเสียรวมทั้งโครงการ 

   (๕) แนวทอระบบการระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ําหรือแหลงน้ํา

สาธารณประโยชน  นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนกับน้ําธรรมชาติ 

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา 

    ก. ประเภทบานเด่ียว  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย 

    ข. ประเภทบานแฝด  บานแถวหรืออาคารพาณิชย  จัดใหบอหนึ่ง 

ตอสองแปลง 

   ทั้งนี้  ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน 

   (๗) บอตรวจการระบายน้ําตองมีขนาดใหญเพียงพอใหสามารถลงไป 

ขุดลอกหรือทําความสะอาดทอระบายน้ําไดที่จุดบรรจบทอระบายน้ําที่สําคัญตามความเหมาะสม 

   (๘) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงตํ่าตางกันใหแสดง 

    ก. เสนระดับความสูง ตํ่าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสน 

ทอระบายน้ําโดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตรหรือนอยกวา 

    ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง   โดยการขุดลอกหรือถมสูงข้ึน 

จากระดับเดิมดวย 

   (๙) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากเปนลําราง

สาธารณะใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง 
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   ในกรณีที่แยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบ

รายละเอียดของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบมีรายละเอียดตาง ๆ  ตามขอตนทั้งหมด  รวมทั้ง

รายละเอียดของทุกจุดที่มีการตัดผาน  หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๕ ระบบบําบัดน้ําเสีย 

  ๑๕.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร  ถือเปนน้ําเสียที่จะตอง

ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๕.๒ ระบบบําบัดน้ําเสีย  จะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย

หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ไดและแตละระบบ

เหลานั้น  จะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงใหปรากฏในแผนผังและรายการคํานวณ

ทางวิชาการที่ตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 

  ๑๕.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง  ที่สามารถ 

เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา  สําหรับประเภทระบบกลางตองต้ังอยูในพื้นที่ที่พาหนะ

เขาถึงไดโดยเปนทางเฉพาะกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  เพื่อประโยชนในการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใช 

ในการบําบัดน้ําเสียและการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 

  ๑๕.๔ การระบายน้ําลงสูแหลงน้ําสาธารณะซึ่งไมไดอยูในความควบคุม  ดูแล  บํารุง  

รักษาของกรมชลประทาน   ใหผู จัดสรรที่ดินที่ไดขอแบงแยกที่ดินแปลงยอยเพื่อจําหนายต้ังแต   

๓๐๐  แปลง  ข้ึนไป  จัดทําบอบําบัดน้ําเสียรวมดวย  และใหแสดงใหปรากฏไวในแผนผังโครงการ 

ที่ขอทําการจัดสรรที่ดิน 

  ๑๕.๕ น้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

ที่อนุญาต   กอนปลอยลงสูแหลงน้ํ าสาธารณะซึ่ งอยูในความควบคุม   ดูแล   บํารุง รักษาของ 

กรมชลประทาน   ใหหนวยงานที่อนุญาตเปนผูตรวจสอบ  ติดตามการบําบัดน้ําเสียใหมีคา  B.O.D  

เปนไปตามเกณฑของกรมชลประทาน   
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หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๑๖ ความกวางของหนาที่ดินแปลงยอยในโครงการแตละแปลงที่ติดถนนสําหรับใชเปน
ทางเขาออกของรถยนตตองไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

ขอ ๑๗ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง 
ของเขตทาง  และผิวจราจร  เปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอยดังนี้ 

  ๑๗.๑ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ 
ตํ่ากวา  ๑๙  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจร 
ไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร 

  ๑๗.๒ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยต้ังแต  ๑๐๐ - ๒๙๙  แปลง  หรือ
เนื้อที่  ๑๙ - ๕๐  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของ 
ผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 

  ๑๗.๓ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ ดินแปลงยอยต้ังแต  ๓๐๐  - ๔๙๙  แปลง   
หรือเนื้อที่เกินกวา  ๕๐  ไร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร 

  ๑๗.๔ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยต้ังแต  ๕๐๐  แปลงขึ้นไป  หรือ/
เนื้อที่มากกวา  ๑๐๐  ไรข้ึนไป  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๘.๐๐  เมตร  โดยมีความกวาง
ของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  มีเกาะกลางถนนกวางไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  และมีทางเทา
กวางขางละ  ๒.๐๐  เมตร 

ในกรณีที่ที่ดินแปลงยอยมีหนาแปลงที่ดินติดตอกับเขตหามปลูกสรางอาคารในทางหลวง
แผนดินหรือทางหลวงทองถิ่น  ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร  โดยใหเชื่อมเปนสวนเดียวกับ 
ผิวจราจรของทางหลวงนอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๘ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือ
ทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๗  เวนแตถนน
ดังกลาวเปนถนนภาระจํายอม  และมีความกวางของเขตทางนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๗  ก็ใหอยู
ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุญาตได  แตตองอยูภายใตเ ง่ือนไขที่วาถนนดังกลาว 
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เปนถนนที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง  จนเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม  ลดไป  หรือเส่ือม 
ความสะดวก  มีความกวางของผิวจราจรไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร  และมิไดเปนถนนที่เกิดจากการ
ดําเนินการของผูจัดสรรที่ดิน  หรือผูที่เกี่ยวของกับผูจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๑๙ ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ ง   ไม เกิน   
๓๐๐  เมตร  และไมควรใหเปนแนวตรงยาวเกินกวา  ๖๐๐  เมตร 

ขอ ๒๐ ถนนที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีที่กลับรถทุกระยะ  ๑๐๐  เมตร  และที่ปลายตัน  
ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 

  ๒๐.๑ กรณีที่เปนวงเวียน  ตองมีเสนผานศูนยกลางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  และ 
ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร 

  ๒๐.๒ กรณีเปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที  ดานละไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  ทั้งสองดาน  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๒๐.๓ กรณีที่เปนรูปตัวแอล  (L)  ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๒๐.๔ กรณีเปนรูปตัววาย  (Y)  ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววายดานละ 
ไมตํ่ากวา  ๕.๐๐  เมตร  ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  มุมตัววายตองไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 

ขอ ๒๑ ที่จอดรถระหวางผิวจราจรกับทางเทากวางไมนอยกวา   ๒ .๕๐  เมตร  ใหจัด 
ในบริเวณตอไปนี้ 

  ๒๑.๑ ตลอดความยาวดานหนาที่ดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชย  เวนแตกรณี
ติดกับเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 

  ๒๑.๒ ตลอดความยาวทุกดานที่ติดถนนของที่ดินแปลงใหญ 
  ๒๑.๓ ตลอดความยาว  ๒  ฝงถนน  เปนระยะทางขางละ  ๕๐.๐๐  เมตร  นับจาก

ปากทางเขาออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงทองถิ่นที่มีความกวางของ 
เขตทางตั้งแต  ๓๐.๐๐  เมตรข้ึนไป  เวนแตถนนที่มีความกวางของผิวจราจรต้ังแต  ๑๒.๐๐  เมตรขึ้นไป 

ขอ ๒๒ ทางเดินและทางเทา 
  ๒๒.๑ ถนนดานที่ใช เปนทางเขาออกสูที่ ดินแปลงยอยที่ทําการจัดสรรที่ ดิน   

เพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม  ตองจัดใหมีทางเดินและทางเทาสําหรับคนเดินตามที่กําหนดไวใน 
ขอ  ๑๖  ทั้งนี้ความกวางสุทธิไมตํ่ากวา  ๖๐  เซนติเมตร  ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีส่ิงกีดขวาง   
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  ๒๒.๒ ในกรณีที่จัดทําทางเดินและทางเทายกระดับ  ขอบทางเดินและทางเทาตอง
เปนคันหินสูงระหวาง  ๐.๑๒  ถึง  ๐.๑๕  เมตร  และเพื่อประโยชนในการสัญจรหรือเพื่อความปลอดภัย  
จุดที่เปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยใหลดคันหินลง  โดยทําเปนทางราดใหรถยนตเขาออกได  ทางเดิน
และทางเทาสวนที่เปนทางเขาออกนี้  ใหทําเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แอสฟลตติดคอนกรีต  คอนกรีต
เสริมเหล็กราดดวยแอสฟลตหรือปูทับดวยวัสดุอื่น  หรือราดยางแอสฟลตรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มี
ความหนาและบดอัดจนมีความแนน  ตามมาตรฐานที่หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนด 

  ๒๒.๓ ในบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางถนนกับทางเดินและทางเทา  หรือทางเขาออก
ที่ดินแปลงยอยกับทางเดินและทางเทาที่ไมอาจรักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทากันได  ใหลด 
คันหินลง  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนในการสัญจรและความปลอดภัย 

  ๒๒.๔ การปลูกตนไมหรือติดต้ังอุปกรณประดับถนน  ตองไมลํ้าลงมาในสวน 
ที่เปนทางเดินเทา   

ขอ ๒๓ ระดับความสูงของหลังถนน 
  ๒๓.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๒๓.๒ ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะ

ที่ตอเนื่อง 
  ๒๓.๓ ผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แอสฟลทติดคอนกรีตหรือราดยาง

แอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความแนน  ตามมาตรฐานของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบกําหนด 

ขอ ๒๔ ความลาดชันและทางเลี้ยว 
  ๒๔.๑ ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดตองไมเกิน  ๗  สวน  ตอทางราบ  ๑๐๐  สวน 
  ๒๔.๒ ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบกันตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา  ๖๐  องศา  และ 

ในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอยกวา  ๓๗.๐๐  เมตร  ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 
ขอ ๒๕ การปาดมุมถนน 
  ๒๕.๑ ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  จะตองปาดมุมถนน 

ใหกวางข้ึนอีกไมตํ่ากวาดานละ  ๑.๐๐  เมตร 
  ๒๕.๒ ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา  ๙๐  องศา  จะตองปาดมุมใหกวาง

ข้ึนอีกตามความเหมาะสม 



หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๖ สะพาน  สะพานทอและทอลอด 

  ๒๖.๑ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซ่ึงกวางเกินกวา  ๓.๐๐  เมตร  

จะตองทําเปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือ 

เจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 

  ๒๖.๒ ถาลํารางสาธารณประโยชน  กวางตํ่ากวา  ๓.๐๐  เมตร  จะตองทําเปน

สะพานหรือสะพานทอ  หรือใชทอลอดตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือ 

เจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 

ขอ ๒๗ ใหติดต้ังปายสัญญาณการจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัดตรงจุด 

ที่เปนเกาะกลางถนน  วงเวียน  ทางแยก  รอง  หรือสันนูนขวางถนน  ทกุแหง 

ขอ ๒๘ ตองจัดใหมีระบบไฟสองสวาง  และตองติดต้ังหัวดับเพลิงตามมาตรฐานของ 

การประปาสวนภูมิภาคหรือการประปาสวนทองถิ่น 

ขอ ๒๙ เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม   ความมั่นคงแข็งแรง   

ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบและการผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด

ปทุมธานี  มีอํานาจที่จะส่ังการใหปรับเปลี่ยนขนาดเขตทาง  ทิศทางเดินรถ  ระดับและความลาดชัน   

ทางเลี้ยว  ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  สวนประกอบของถนน  และปายสัญญาณการจราจรได 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๓๐ ระบบไฟฟา 

ผู จัดสรรที่ ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดํา เนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผัง 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการหรือองคการของรัฐหรือนิติบุคคลอื่น  ซ่ึงมีหนาที่ควบคุม

เร่ืองไฟฟา 

ขอ ๓๑ ระบบประปา 

  ๓๑.๑ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูในบริเวณที่การประปานครหลวง  การประปา 

สวนภูมิภาค  หรือการประปาสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  สามารถใหบริการได  ตองใชบริการของ

หนวยงานนั้น 



หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๓๑.๒ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูนอกบริเวณ  ๓๑.๑  ใหจัดทําระบบประปาหรือ
ระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภคและจะตองดําเนินการตอไปนี้ 

   (๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการกอสรางระบบ
จายน้ํา  โดยแบบระบบประปาตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่การประปาสวนภูมิภาค  และหรือ 
การประปานครหลวงกําหนด   พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยวิศวกร   
เปนผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาว  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี 

   (๒) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปา  ตองขอรับสัมปทาน
การจัดจําหนายน้ําประปาจากหนวยงานราชการที่ รับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทาน 
ใหเรียบรอย  กอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๓๒ ระบบโทรศัพท 
ในกรณีผู จัดสรรที่ ดินจะจัดบริการโทรศัพทใหแกผู ซ้ือที่ดินจัดสรร  ใหแสดงแผนการ

ดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเก่ียวกับการผังเมือง 

 

 

ขอ ๓๓ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมืองในเขตผังเมืองรวม 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
 

 

ขอ ๓๔ สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา 
ใหจัดทําสวน  และหรือสนามเด็กเลน  และหรือสนามกีฬา  โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนาย 

ไมนอยกวารอยละ  ๕  ทั้งนี้ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่ 
แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร  โดยจะตองมีขนาดและรูปแปลงที่เหมาะสม  สะดวกแกการใชสอย 



หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๓๕ โรงเรียนอนุบาล 
ในกรณี เปนการจัดสรรที่ ดินขนาดใหญ   ผู จัดสรรที่ ดินจะตองกันพื้นที่ไว เปนที่ ต้ัง 

โรงเรียนอนุบาล  จํานวน  ๑  แหง  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐๐  ตารางวา  และตองจัดใหมีพื้นที่ดังกลาว
เพิ่มข้ึนทุก ๆ  ๕๐๐  แปลง  หรือทุก ๆ  ๑๐๐  ไร  ในกรณีที่ไมสามารถจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  หากไมสามารถจัดต้ังโรงเรียนประเภทอื่นได  ใหจัดทําบริการสาธารณะและหรือ
สาธารณูปโภคอื่น  เชน  ศูนยเด็กเล็ก  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  เปนตน 

ขอ ๓๖ การใหบริการรักษาความปลอดภัยของชุมชน 
กรณีที่ผูขออนุญาตจัดสรรที่ดินจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของชุมชนใหผูขอแสดง

แผนการดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
ขอ ๓๗ การจัดใหมีสโมสรหรือสระวายน้ํา 
ในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดสรรที่ดินจะจัดใหมีสโมสรและหรือสระวายน้ําใหผูขอแสดง 

วิธีดําเนินงานและเรียกเก็บคาใชบริการและการบํารุงรักษาใชชัดเจน 

หมวด  ๙ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล 

หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
 

 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๓๘.๑ ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใช
ประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  ๓๘.๒ ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  ๓๘.๓ พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่



หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดิน  และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ  ๓๙  เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๓๘.๑  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๓๘.๒  เปนสาธารณูปโภค  สําหรับที่ดินที่เปน
ที่ต้ังพื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  เชน  สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ตามขอ  ๓๘.๓  ผูจัดสรรที่ดินตองให 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา   
๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๔๐ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นผูจัดสรร
ที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผู ซ้ือที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม 
ตามสมควร 

ขอ ๔๑ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินที่ได ย่ืนคําขออนุญาตไวกอน
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ปรีชา  บุตรศรี 
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(1) (7) และ (8) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและกลางคืน ไมวาจะ
เปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว 
  “หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังแบงอาคาร
เปนคูหาและประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ 
  “ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังแบงอาคาร
เปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 
  “บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนาและดานหลังระหวาง
รั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกินสามชั้น 
  “บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนท่ีอยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังแบงอาคารเปนบาน 
มีที่วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง และดานขางของแตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบาน
แยกจากกันเปนสัดสวน 
  “อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ใชเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรือ
อตุสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดนอยกวา 5 แรงมา และใหหมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่กอสรางหาง
จากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน 20 เมตร ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมได 
  “อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารที่ใชเพ่ือประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยทั่วไป เพ่ือกิจกรรมทาง
ราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม 
โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง สนามกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถาน
บริการ ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน 
  “อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยเปนพิเศษ 
เชน อาคารดังตอไปนี้ 
   (ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน 
   (ข) อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน 100 ตันกรอส 
   (ค) อาคารหรือส่ิงที่สรางขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาชวงหน่ึงเกิน 
10 เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได 
   (ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
  “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับ
หลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 
  “อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่มีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 

กฎหมายอาคาร 
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2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
เกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา 
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
  “สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนสํานักงานหรือท่ีทําการ 
  “คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคาหรือส่ิงของ
เพ่ือประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
  “โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน 
  “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร 
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้น โดยจะมี
คาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
  “โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม 
  “ภัตตาคาร” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดย
มีพ้ืนที่สําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 
  “วัสดุถาวร” หมายความวา วัสดุซึ่งตามปกติไมแปลงสภาพไดงายโดยน้ํา ไฟ หรือดินฟาอากาศ 
  “วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง 
  “พ้ืน” หมายความวา พ้ืนท่ีของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับ
พ้ืน หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงดวย 
  “ฝา” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นแบงพ้ืนภายในอาคารใหเปนหอง ๆ 
  “ผนัง” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคารใหเปนหลังหรือ
เปนหนวยแยกจากกัน 
  “ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา 18 เซนติเมตร และไมมีชองที่ให
ไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอื่นที่มีคุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอยกวาผนังที่กอดวย
อิฐธรรมดา หนา 18 เซนติเมตร ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กตองหนาไมนอยกวา 12 เซนติเมตร 
  “อิฐธรรมดา” หมายความวา ดินท่ีทําขึ้นเปนแทงและไดเผาใหสุก 
  “หลังคา” หมายความวา ส่ิงปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับปองกันแดดและฝน รวมทั้งโครงสรางหรือส่ิง
ใดซึ่งประกอบขึ้นเพ่ือยึดเหนี่ยวส่ิงปกคลุมน้ีใหมั่นคงแข็งแรง 
  “ดาดฟา” หมายความวา พ้ืนสวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคลสามารถขึ้นไปใชสอยได 
  “ชวงบันได” หมายความวา ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นตอเนื่องกันโดยตลอด 
  “ลูกตั้ง” หมายความวา ระยะตั้งของขั้นบันได 
  “ลูกนอน” หมายความวา ระยะราบของขั้นบันได 
  “ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจากสิ่งใดๆ กีดขวาง 
  “ที่วาง” หมายความวา พ้ืนท่ีอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุม ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวอาจจะจัดใหเปน
บอนํ้า สระวายน้ํา บอพักน้ําเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือท่ีจอดรถ ที่อยูภายนอกอาคารก็ได และใหหมายความ
รวมถึงพ้ืนที่ของสิ่งกอสราง หรืออาคารที่สูงจากระดับพ้ืนดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุมเหนือ
ระดับนั้น 
  “ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได ทั้งนี้ 
ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

กฎหมายอาคาร 
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หมวด 1  
ลักษณะของอาคาร 

 ขอ 2 หองแถวหรือตึกแถวแตละคูหา ตองมีความกวางโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนยกลางของเสาดานหนึ่งไป
ยังแนวศูนยกลางของเสาอีกดานหนึ่งไมนอยกวา 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังดานหนาชั้นลาง
ไมนอยกวา 4 เมตร และไมเกิน 24 เมตร มีพ้ืนที่ชั้นลางแตละคูหาไมนอยกวา 30 ตารางเมตร และตองมีประตูใหคนเขาออกได
ทั้งดานหนาและดานหลัง 
 ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน 16 เมตร ตองจัดใหมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหวาง 
12 เมตรถึง 16 เมตร โดยใหมีเนื้อท่ีไมนอยกวา 10 ใน 100 ของพ้ืนที่ชั้นลางของอาคารนั้น 
 หองแถวหรือตึกแถวที่สรางอยูริมถนนสาธารณะตองใหระดับพ้ืนชั้นลางของหองแถวหรือตึกแถวมีความสูง 10 
เซนติเมตรจากระดับทางเทาหนาอาคาร หรือมีความสูง 25 เซนติเมตรจากระดับกึ่งกลางถนนสาธารณะหนาอาคาร แลวแตกรณี 

 ขอ 3 บานแถวแตละคูหาตองมีความกวางโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนยกลางของเสาดานหนึ่งไปยังแนว
ศูนยกลางของเสาอีกดานหนึ่งไมนอยกวา 4 เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังดานหนาชั้นลางไมนอย
กวา 4 เมตร และไมเกิน 24 เมตร และมีพ้ืนที่ชั้นลางแตละคูหาไมนอยกวา 24 ตารางเมตร 
 ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน 16 เมตร ตองจัดใหมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหวาง 
12 เมตรถึง 16 เมตร โดยใหมีเนื้อท่ีไมนอยกวา 20 ใน 100 ของพ้ืนที่ชั้นลางของอาคารนั้น 

 ขอ 4 หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวจะสรางตอเนื่องกันไดไมเกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแถวหนึ่ง ๆ 
รวมกันไมเกิน 40 เมตร โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย ไมวาจะเปนเจาของเดียวกัน 
และใชโครงสรางเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม 

 ขอ 5 รั้วหรือกําแพงกั้นเขตที่อยูมุมถนนสาธารณะที่มีความกวางตั้งแต 3 เมตรขึ้นไป และมีมุมหักนอยกวา 135 
องศา ตองปาดมุมรั้วหรือกําแพงกั้นเขตนั้น โดยใหสวนที่ปาดมุมมีระยะไมนอยกวา 4 เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะ
เปนมุมเทา ๆ กัน 

 ขอ 6 สะพานสวนบุคคลสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา 3.50 เมตร และมีสวนลาดชันไมเกิน 
10 ใน 100 
 สะพานที่ใชเปนทางสาธารณะสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา 6 เมตร มีสวนลาดชันไมเกิน 8 ใน 
100 มีทางเทาสองขางกวางขางละไมนอยกวา 1.50 เมตร เวนแตสะพานที่สรางสําหรับรถยนตโดยเฉพาะจะไมมีทางเทาก็ได 
และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองขางดวย 

 ขอ 7 ปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายที่อาคารตองไมบังชองระบายอากาศ หนาตาง ประตู หรือทาง
หนีไฟ 

 ขอ 8 ปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารตองไมลํ้าออกนอกแนวผนัง
รอบนอกของอาคาร และสวนบนสุดของปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายตองสูงไมเกิน 6 เมตรจากสวนสูงสุดของ
หลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่ติดตั้งปายนั้น 

 ขอ 9 ปายที่ยื่นจากผนังอาคารใหยื่นไดไมเกินแนวกันสาด และใหสูงไดไมเกิน 60 เซนติเมตร หรือมีพ้ืนที่ปายไม
เกิน 2 ตารางเมตร 

 ขอ 10 ปายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไมไดยื่นจากผนังอาคาร ใหติดตั้งไดโดยมีความสูงของปายไมเกิน 60 
เซนติเมตรวัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรือมีพ้ืนที่ปายไมเกิน 2 ตารางเมตร 

 ขอ 11 ปายที่ตดิตั้งใตกันสาดใหติดตั้งแนบผนังอาคาร และตองสูงจากพื้นทางเทานั้นไมนอยกวา 2.50 เมตร 
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 ขอ 12 ปายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพใหติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แตจะย่ืนหางจากผนังไดไมเกิน 50 
เซนติเมตร หรือหากติดตั้งปายบนกันสาด จะตองไมยื่นลํ้าแนวปลายกันสาดนั้น และความสูงของปายทั้งสองกรณีตองไมเกิน
ความสูงของอาคาร 

 ขอ 13 ปายที่ติดตั้งอยูบนพ้ืนดินโดยตรง ตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งปายไปจนถึงกึ่งกลางถนน
สาธารณะที่อยูใกลปายนั้นที่สุด และมีความยาวของปายไมเกิน 32 เมตร 

หมวด 2  
สวนตาง ๆ ของอาคาร 

สวนท่ี 1  
วัสดุของอาคาร 

 ขอ 14 ส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายที่ติดตั้งบนพ้ืนดินโดยตรงใหทําดวยวัสดุทนไฟทั้งหมด 

 ขอ 15 เสา คาน พ้ืน บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแตสามชั้นขึ้นไป โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม 
โรงพยาบาล หอสมุด หางสรรพสินคา อาคารขนาดใหญ สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ทาอากาศยาน หรือ
อุโมงค ตองทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟดวย 

 ขอ 16 ผนังของตึกแถวหรือบานแถว ตองทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟดวย แตถากอดวยอิฐธรรมดาหรือ
คอนกรีตไมเสริมเหล็ก ผนังนี้ตองหนาไมนอยกวา 8 เซนติเมตร 

 ขอ 17 หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวที่สรางติดตอกัน ใหมีผนังกันไฟทุกระยะไมเกินหาคูหา ผนังกันไฟตองสราง
ตอเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับดาดฟาที่สรางดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ กรณีที่เปนหลังคาสรางดวยวัสดุไมทนไฟใหมีผนัง
กันไฟสูงเหนือหลังคาไมนอยกวา 30 เซนติเมตร ตามความลาดของหลังคา 

 ขอ 18 ครัวในอาคารตองมีพ้ืนและผนังที่ทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ สวนฝาและเพดานนั้น หากไมไดทํา
ดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ ก็ใหบุดวยวัสดุทนไฟ 

สวนท่ี 2  
พื้นท่ีภายในอาคาร 

 ขอ 19 อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพ้ืนที่ภายในแตละหนวยที่ใชเพ่ือการอยูอาศัยไมนอยกวา 20 ตารางเมตร 

 ขอ 20 หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา 2.50 เมตร และมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 8 ตาราง
เมตร 

 ขอ 21 ชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร ความกวาง 

1. อาคารอยูอาศัย 1.00 เมตร 
2. อาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน อาคารสาธารณะ อาคาร

พาณิชย โรงงาน อาคารพิเศษ 
1.50 เมตร 
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 ขอ 22 หองหรือสวนของอาคารที่ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตองมีระยะดิ่งไมนอยกวาตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้ 

ประเภทการใชอาคาร ระยะดิ่ง 

1. หองที่ใชเปนที่พักอาศัย บานแถว หองพักโรงแรม หองเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสําหรับ
อาคารอยูอาศัย หองพักคนไขพิเศษ ชองทางเดินในอาคาร 

2.60 เมตร 

2. หองที่ใชเปนสํานักงาน หองเรียน หองอาหาร หองโถงภัตตาคาร โรงงาน 3.00 เมตร 
3. หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม คลังสินคา โรงครัว ตลาด และอื่น ๆ  ที่คลายกัน 3.50 เมตร 
4. หองแถว ตึกแถว  

4.1 ชั้นลาง 3.50 เมตร 
4.2 ตั้งแตชั้นสองขึ้นไป 3.00 เมตร 

5. ระเบียง 2.20 เมตร 

 ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งใหวัดจากพื้นถึงพ้ืน ในกรณีของชั้นใตหลังคาใหวัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และ
ในกรณีของหองหรือสวนของอาคารที่อยูภายในโครงสรางของหลังคา ใหวัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของหองหรือสวน
ของอาคารดังกลาวที่ไมใชโครงสรางของหลังคา 
 หองในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหวางพ้ืนถึงพ้ืนอีกชั้นหนึ่งตั้งแต 5 เมตรขึ้นไป จะทําพ้ืนชั้นลอยในหองนั้นก็ได โดยพื้น
ชั้นลอยดังกลาวนั้นตองมีเน้ือท่ีไมเกินรอยละส่ีสิบของเนื้อท่ีหอง ระยะดิ่งระหวางพ้ืนชั้นลอยถึงพ้ืนอีกชั้นหนึ่งตองไมนอยกวา 
2.40 เมตร และระยะดิ่งระหวางพ้ืนหองถึงพ้ืนชั้นลอยตองไมนอยกวา 2.40 เมตร ดวย 
 หองน้ํา หองสวม ตองมีระยะดิ่งระหวางพ้ืนถึงเพดานไมนอยกวา 2 เมตร 

สวนท่ี 3  
บันไดของอาคาร 

 ขอ 23 บันไดของอาคารอยูอาศัยถามีตองมีอยางนอยหนึ่งบันไดที่มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร 
ชวงหนึ่งสูงไมเกิน 3 เมตร ลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนท่ีขั้นบันไดเหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไม
นอยกวา 22 เซนติเมตร และตองมีพ้ืนหนาบันไดมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได 
 บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง 3 เมตร หรือนอยกวานั้น และชานพักบันไดตองมีความกวางและ
ยาวไมนอยกวาความกวางของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนต่ําสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไม
นอยกวา 1.90 เมตร 

 ขอ 24 บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน อาคารสาธารณะ อาคาร
พาณิชย โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับที่ใชกับชั้นที่มีพ้ืนที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไมเกิน 300 ตารางเมตร ตองมีความ
กวางสุทธิไมนอยกวา 1.20 เมตร แตสําหรับบันไดของอาคารดังกลาวที่ใชกับชั้นที่มีพ้ืนที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 
ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา 1.50 เมตร ตองมีบันไดอยาง
นอยสองบันได และแตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.20 เมตร 
 บันไดของอาคารที่ใชเปนท่ีชุมนุมของคนจํานวนมาก เชน บันไดหองประชุมหรือหองบรรยายที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต 
500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ
บันไดของแตละชั้นของอาคารนั้นที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตองมีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร อยาง
นอยสองบันได ถามีบันไดเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา  3 เมตร 
 บันไดที่สูงเกิน 4 เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง 4 เมตร หรือนอยกวานั้น และระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพัก
บันไดถึงสวนต่ําสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา 2.10 เมตร 
 ชานพักบันไดและพ้ืนหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยกวาความกวางสุทธิของบันได เวนแตบันไดที่
มีความกวางสุทธิเกิน 2 เมตร ชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดจะมีความยาวไมเกิน 2 เมตรก็ได 
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 บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองมีลูกตั้งสูงไมเกิน 18 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนท่ีขั้นบันไดเหล่ือมกันออก
แลวเหลือความกวางไมนอยกวา 25 เซนติเมตร และตองมีราวบันไดกันตก บันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน 6 เมตร และชวงบันได
สูงเกิน 1 เมตร ตองมีราวบันไดทั้งสองขาง บริเวณจมูกบันไดตองมีวัสดุกันล่ืน 

 ขอ 25 บันไดตามขอ 24 จะตองมีระยะหางไมเกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพ้ืนชั้นนั้น 

 ขอ 26 บันไดตามขอ 23 และขอ 24 ที่เปนแนวโคงเกิน 90 องศา จะไมมีชานพักบันไดก็ได แตตองมีความกวาง
เฉล่ียของลูกนอนไมนอยกวา 22 เซนติเมตร  สําหรับบันไดตามขอ 23 และไมนอยกวา 25 เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ 24 

สวนท่ี 4  
บันไดหนีไฟ 

 ขอ 27 อาคารที่สูงตั้งแตส่ีชั้นขึ้นไปและสูงไมเกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟาเหนือชั้นที่สามที่มี
พ้ืนที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแลว ตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหนึ่งแหง 
และตองมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นไดโดยไมมีส่ิงกีดขวาง 

 ขอ 28 บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา 60 องศา เวนแตตึกแถวและบานแถวที่สูงไมเกินส่ีชั้น ใหมีบันได
หนีไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได และตองมีชานพักบันไดทุกชั้น 

 ขอ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และตองมีผนังสวนที่บันได
หนีไฟพาดผานเปนผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ 
 บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถาทอดไมถึงพ้ืนชั้นลางของอาคารตองมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหยอนลง
มาจนถึงพ้ืนชั้นลางได 

 ขอ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร มีผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวร
ที่เปนวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชองประตูหนีไฟ และตองมีอากาศถายเทจากภายนอก
อาคารไดโดยแตละชั้นตองมีชองระบายอากาศที่เปดสูภายนอกอาคารไดมีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร กับตองมี
แสงสวางใหเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน 

 ขอ 31 ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.90 เมตร 
และตองทําเปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกเทานั้น กับตองติดอุปกรณชนดิที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง และตองสามารถ
เปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีธรณีหรือขอบกั้น 

 ขอ 32 พ้ืนหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันไดและอีกดานหนึ่งกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร 

หมวด 3  
ท่ีวางภายนอกอาคาร 

 ขอ 33 อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนดดังตอไปนี้ 
  (1) อาคารอยูอาศัย และอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอยกวา 30 ใน 100 สวนของพื้นที่ชั้นใด
ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 
  (2) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไมไดใชเปนที่อยูอาศัย 
ตองมีที่วางไมนอยกวา 10 ใน 100 สวน ของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แตถาอาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัย
ดวยตองมีที่วางตาม (1) 

 ขอ 34 หองแถวหรือตึกแถวซึ่งดานหนาไมติดริมถนนสาธารณะ ตองมีที่วางดานหนาอาคารกวางไมนอยกวา 6 
เมตร โดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นลํ้าเขาไปในพื้นที่ดังกลาว 
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 หองแถวหรือตึกแถว ตองมีที่วางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา 3 เมตร เพ่ือใชติดตอถึงกัน โดยไมใหมีสวนใดของ
อาคารยื่นลํ้าเขาไปในพื้นที่ดังกลาว เวนแตการสรางบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นลํ้าไมเกิน 1.40 เมตร 
 ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร ตองมีที่วาง
ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางไมนอยกวา 4 เมตร เปนชองตลอดความลึกของหองแถวหรือตึกแถว เพ่ือ
เชื่อมกับที่วางหลังอาคาร 
 หองแถวหรือตึกแถวที่สรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง 40 เมตร แตมีที่วางระหวางแถว
ดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางนอยกวา 4 เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถว 
แตใหถือวาหองแถวหรือตึกแถวนั้นสรางตอเนื่องเปนแถวเดียวกัน 
 ที่วางตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรือส่ิงกอสรางอื่นใด หรือจัดใหเปนบอ
น้ํา สระวายน้ํา ที่พักมูลฝอย หรือท่ีพักรวมมูลฝอยไมได 
 หองแถวหรือตึกแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอื่น ตองมีที่วางระหวางดานขางของหองแถวหรือตึกแถวกับเขต
ที่ดินของผูอื่นนั้นกวางไมนอยกวา 2 เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่กอสรางขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพ้ืนที่ไมมากกวา
พ้ืนที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน 15 เมตร 

 ขอ 35 หองแถวหรือตึกแถวที่มีที่วางหลังอาคารตามขอ 34 วรรคสอง และไดรนแนวอาคารตามขอ 41 แลว ไมตอง
มีที่วางตามขอ 33(1) และ (2) อีก 

 ขอ 36 บานแถวตองมีที่วางดานหนาระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา 3 เมตร และ
ตองมีที่วางดานหลังอาคารระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา 2 เมตร 
 ระหวางแถวดานขางของบานแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร ตองมีที่วางระหวางแถว
ดานขางของบานแถวนั้นกวางไมนอยกวา 4 เมตร เปนชองตลอดความลึกของบานแถว 
 บานแถวที่สรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง 40 เมตร แตมีที่วางระหวางแถวดานขางของ
บานแถวนั้นกวางนอยกวา 4 เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวางแถวดานขางของบานแถว แตใหถือวาบานแถวนั้นสรางตอเนื่อง
เปนแถวเดียวกัน 

 ขอ 37 บานแฝดตองมีที่วางดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา 
3 เมตรและ 2 เมตรตามลําดับ และมีที่วางดานขางกวางไมนอยกวา 2 เมตร 

 ขอ 38 คลังสินคาที่มีพ้ืนที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร ตองมีที่วาง
หางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 6 เมตร สองดาน สวนดานอื่นตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 3 
เมตร 
 คลังสินคาที่มีพ้ืนที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 500 ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคาร
นั้นไมนอยกวา 10 เมตร สองดาน สวนดานอื่นตองมีที่วางหางจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 5 เมตร 
 1 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับแกอาคารคลังสินคาที่อยูในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เวนแตดานที่อยูติดตอกับเขตที่ดินที่อยูนอกเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไม
นอยกวา 10 เมตร 

 ขอ 39 โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตาราง
เมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 3 เมตร จํานวนสองดานโดยผนังอาคารทั้งสองดานนี้ใหทํา
เปนผนังทึบดวยอิฐหรือคอนกรีตยกเวนประตูหนีไฟ สวนดานที่เหลือใหมีที่วางไมนอยกวา 6 เมตร 
 โรงงานที่มีพ้ืนท่ีที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร 

                                                
1 วรรคสามของขอ 38 เพิ่มเติมโดย ขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 6 เมตร ทุกดาน 
 โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่
ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 10 เมตร ทุกดาน 
 2 ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามมิใหใชบังคับแกอาคารโรงงานที่อยูในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เวนแตดานที่อยูติดตอกับเขตที่ดินที่อยูนอกเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสราง
อาคารนั้นไมนอยกวา 10 เมตร 

หมวด 4  
แนวอาคารและระยะตาง ๆ ของอาคาร 

 ขอ 40 การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารหรือสวนของอาคารจะตองไมลํ้าเขาไปในที่สาธารณะ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น 

 ขอ 41 อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา 6 เมตร ใหรนแนวอาคารหางจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย 3 เมตร  
 อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ ปาย
หรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปาย หรือคลังสินคา ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ 
  (1) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา 10 เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ
อยางนอย 6 เมตร 
  (2) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป แตไมเกิน 20 เมตร ใหรนแนวอาคารหางจาก
เขตถนนสาธารณะอยางนอย 1 ใน 10 ของความกวางของถนนสาธารณะ 
  (3) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน 20 เมตรขึ้นไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะ
อยางนอย 2 เมตร 

 ขอ 42 อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะ เชน แมน้ํา คู คลอง ลําราง หรือลํากระโดง ถาแหลง
น้ําสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา 10 เมตร ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา 3 เมตร แต
ถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา 
6 เมตร 
 สําหรับอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญ เชน บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ตองรนแนว
อาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา 12 เมตร 
 ทั้งนี้ เวนแต สะพาน เขื่อน รั้ว ทอระบายน้ํา ทาเรือ ปาย อูเรือ คานเรือ หรือท่ีวางที่ใชเปนที่จอดรถไมตองรนแนว
อาคาร 

 ขอ 43 ใหอาคารที่สรางตามขอ 41 และขอ 42 ตองมีสวนต่ําสุดของกันสาดหรือสวนย่ืนสถาปตยกรรมสูงจากระดับ
ทางเทาไมนอยกวา 3.25 เมตร ทั้งนี้ ไมนับสวนตบแตงที่ยื่นจากผนังไมเกิน 50 เซนติเมตร และตองมีทอรับน้ําจากกันสาดหรือ
หลังคาตอแนบหรือฝงในผนังหรือเสาอาคารลงสูทอสาธารณะหรือบอพัก 

 ขอ 44 ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหนึ่งจุดใด ตองไมเกินสองเทาของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปต้ังฉากกับแนว
เขตดานตรงขามของถนนสาธารณะที่อยูใกลอาคารนั้นที่สุด 
 ความสูงของอาคารใหวดัแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพ้ืนดินที่กอสรางขึ้นไปถึงสวนของอาคารที่สูงที่สุด สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

                                                
2 วรรคสี่ของขอ 39 เพิ่มเติมโดย ขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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ขอ 45 อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากันขนาบอยูเมื่อระยะระหวางถนนสาธารณะ
สองสายนั้นไมเกิน 60 เมตร และสวนกวางของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กวางกวาไมเกิน 60 เมตร ความสูงของอาคาร
ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบที่ใกลที่สุดจากจุดนั้นไปต้ังฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวาง
กวา

ขอ 46 อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยูที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตองไม
เกินสองเทาของระยะราบที่ใกลที่สุด จากจุดนั้นไปต้ังฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวางกวา และความ
ยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน 60 เมตร

สําหรับอาคารซึ่งเปนหองแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน 15 เมตร

ขอ 47 รั้วหรือกําแพงที่สรางขึ้นติดตอหรือหางจากถนนสาธารณะนอยกวาความสูงของรั้ว ใหกอสรางไดสูงไมเกิน
3 เมตร เหนือระดับทางเทาหรือถนนสาธารณะ

3 ขอ 48 การกอสรางอาคารในที่ดินเจาของเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ผนังของอาคารดานที่มี หนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคารตองมี

ระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดานที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสงหรือระเบียงของอาคาร ดังตอไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียง

ของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ไมนอยกวา 4 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียง

ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 5 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารตองอยูหางจาก

ผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 6 เมตร
(2) ผนงัของอาคารดานที่เปนผนังทึบตองมีระยะหางจากผนังของอาคารอื่นดานที่มีหนาตาง ประตู ชอง

ระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังตอไปนี้
(ก) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคาร

อื่นที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ไมนอยกวา 2 เมตร
(ข) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือระเบียงของอาคาร

อื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 3 เมตร
(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือ

ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ไมนอยกวา 2.50 เมตร
(ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังของอาคารตองอยูหางจากผนังหรือ

ระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ไมนอยกวา 3.50 เมตร
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ดานที่เปนผนังทึบตองอยูหางจากผนัง

ของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ดานที่เปนผนังทึบไมนอยกวา 1 เมตร
สําหรับอาคารที่มีลักษณะตาม (2) และ (3) ผนังของดาดฟาของอาคารดานที่อยูใกลกับอาคารอื่นใหทําการกอสราง

เปนผนังทึบสูงจากพื้นดาดฟาไมนอยกวา 1.80 เมตร

ขอ 49 การกอสรางอาคารในบริเวณดานขางของหองแถวหรือตึกแถว
(1) ถาหองแถวหรือตึกแถวนั้นมีจํานวนรวมกันไดตั้งแตสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไดตั้งแต 40 เมตร

ขึ้นไป และอาคารที่จะสรางขึ้นเปนหองแถวหรือตึกแถว หองแถวหรือตึกแถวที่จะสรางขึ้นตองหางจากผนังดานขางของหองแถว

                                               
3 ขอ 48 ความเดิมถูกยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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หรือตึกแถวเดิมไมนอยกวา 4 เมตร แตถาเปนอาคารอื่นตองหางจากผนังดานขางของหองแถวหรือตึกแถวเดิมไมนอยกวา 2
เมตร

(2) ถาหองแถวหรือตึกแถวนั้นมีจํานวนไมถึงสิบคูหาและมีความยาวรวมกันไมถึง 40 เมตร อาคารที่สราง
ขึ้นจะตองหางจากผนังดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นไมนอยกวา 2 เมตร เวนแตการสรางหองแถวหรือตึกแถวตอจาก
หองแถวหรือตึกแถวเดิมตามขอ 4

ขอ 50 ผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสง หรือระเบียงของอาคารตองมีระยะหาง
จากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

(1) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา 2 เมตร
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา 3

เมตร
ผนังของอาคารที่อยูหางเขตที่ดินนอยกวาตามที่กําหนดไวใน (1) หรือ (2) ตองอยูหางจากเขตที่ดินไมนอยกวา 50

เซนติเมตร เวนแตจะกอสรางชิดเขตที่ดินและอาคารดังกลาวจะกอสรางไดสูงไมเกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยูชิดเขตที่ดิน
หรือหางจากเขตที่ดินนอยกวาที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ตองกอสรางเปนผนังทึบ และดาดฟาของอาคารดานนั้นใหทําผนังทึบสูง
จากดาดฟาไมนอยกวา 1.80 เมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดินตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียง
ดานนั้นดวย

ใหไว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
พินิจ  จารุสมบัติ

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เน้ือท่ี
ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เน้ือท่ีของที่วางภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดิน
ของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน ทางเทาหรือท่ีสาธารณะ เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปอง
กันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการ
จราจร ประกอบกับมาตรา 8(1) (7) และ (8) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติใหการกําหนดดังกลาวตอง
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 117 ตอนท่ี 75 ก วันที่ 7 สิงหาคม 2543

กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550)
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