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ระเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวย การขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทาและทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ
พ.ศ. 2531
ดวยเปนการสมควรวางระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา
และทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการจราจรและความปลอดภัยแกผูสัญจร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 49(5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทาง
เทา และทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531”
ขอ 2

ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย การขออนุญาตตัดคันหินทางเทาในที่สาธารณะ พ.ศ.2522
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4

ในระเบียบนี้
“การตัดคันหินทางเทา” หมายความวา การตัดคันหินทางเทาเพื่อทําทางเขาออกในที่สาธารณะ โดยใหพื้น
ทางเขาออกอยูระดับเดียวกับทางเทา และลาดลงบรรจบกับผิวจราจรตรงขอบคันหิน มีความลาดชันรอยละ 25 หรือมีสวน
ลาดยาวไมเกิน 75 เซนติเมตร รัศมีผายปากเทากับความกวางของทางเทา แตไมเกิน 5 เมตร
“การลดระดับคันหินทางเทา” หมายความวา การลดระดับคันหินทางเทาเพื่อทําทางเขาออกในที่สาธารณะ
โดยใหตัดคันหินลดระดับลงเหลือ 3 เซนติเมตร พื้นที่ทางเขาออกอยูระดับเดียวกับทางเทา และลาดลงสูขอบคันหินที่ลดระดับ มี
ความลาดชันรอยละ 25 หรือมีสวนลาดยาวไมเกิน 75 เซนติเมตร และมีความลาดคันหินตามแนวถนนขางละไมเกิน 1 เมตร
“การทําทางเชื่อม” หมายความวา การทําทางเชื่อมเพื่อเปนทางเขาออกสูผิวจราจรของถนนสาธารณะที่ยัง
กอสรางปรับปรุงไมเต็มเขตทาง
ขอ 5 การตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทาและหรือทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ จะกระทําไดเมื่อไดรับ
อนุญาต การยื่นคําขออนุญาตใหปฏิบัติตามแบบทายระเบียบนี้ พรอมทั้งยื่นแบบแปลนและแผนผัง และรายการละเอียด จํานวน
3 ชุด ณ สํานักงานเขตทองที่
ขอ 6 เมื่อสํานักงานเขตไดรับคําอนุญาตตามขอ 5 และตรวจสอบถูกตองแลว ถาถนนหรือซอยใดอยูในความดูแล
รับผิดชอบของสํานักงานเขต ใหผูอํานวยการเขตเปนผูพิจารณาอนุญาต ถาถนนหรือซอยใดอยูในความรับผิดชอบของสํานัก
การโยธา
ใหสํานักงานเขตสงเรื่องใหสํานักการโยธา
เพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักการโยธาพิจารณาอนุญาตแลวแจงให
สํานักงานเขตเปนผูออกใบอนุญาตตามแบบทายระเบียบนี้ ระยะเวลาการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในใบอนุญาต
ขอ 7 หามมิใหตัดคันหินทางเทาหรือลดระดับคันหินทางเทาเพื่อทําทางเขาออกตึกแถว หองแถว หรืออาคารที่มี
สภาพเหมือนตึกแถว หองแถว เปนการเฉพาะแตละหอง ยกเวนที่เปนทางลอดไปสูที่จอดรถยนตที่ไมมีทางเขาออกอื่นซึ่งอยู
ดานหลังอาคารนั้น
ขอ 8 การตัดคันหินทางเทาหรือลดระดับคันหินทางเทาเพื่อเปนทางเขาออกของอาคาร ดังตอไปนี้ใหอนุญาตได
ตามหลักเกณฑดังนี้
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8.1 สถานที่ราชการ องคการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถานศึกษาและหอประชุม ใหตัดคันหินทางเทาได
เทาผิวจราจรทางเขาออกแตไมเกิน 8 เมตร ในกรณีมีความจําเปนเฉพาะสถานที่ราชการ องคการ และรัฐวิสาหกิจ อาจอนุญาต
ใหทางเขาออกกวางกวา 8 เมตร ไดเปนราย ๆ ไป
8.2 อาคารที่ตองมีที่จอดรถยนต กลับรถยนต และทางเขาออกของรถยนตตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ใหอนุญาตตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
8.2.1 ทางเขาออกเปนทางใหรถยนตว่งิ ทางเดียวใหตัดคันหินทางเทาไดกวางไมเกิน 4.5 เมตร
8.2.2 ทางเขาออกที่ใหรถยนตวิ่งสวนกันได ใหตัดคันหินทางเทาไดกวางไมเกิน 8 เมตร
8.2.3 ทางเขาออกของที่จอดรถยนตจํานวนเกิน 30 คัน ใหตัดคันหินทางเทา ถาไมเกิน 30 คัน ให
ลดระดับคันหินทางเทา
8.2.4 แนวศูนยกลางของการตัดคันหินทางเทาหรือลดระดับคันหินทางเทาเพื่อเปนทางเขาออกของ
ที่จอดรถยนตตองเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
8.2.5 ทางเขาออกสถานีบริการจําหนายน้ํามัน และสถานีบริการจําหนายแกส อนุญาตใหตัดคันหิน
ทางเทาไดสองชองทาง กวางไมเกินชองทางละ 4.5 เมตร และใหทางเขาออกเปนมุมเฉียงกับแนวคันหินไดตั้งแต 45 ถึง 60
องศา
8.4 ทางเขาออกบานพักอาศัยที่ใชรวมกันใหลดระดับคันหินทางเทากวางไมเกิน 4 เมตร
8.5 ทางเขาออกถนนสวนบุคคลใหอนุญาตตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
8.5.1 ถนนสวนบุคคล หรือทางที่มีประชาชนใชสอยรวมกัน ใหตัดคันหินทางเทาไดกวางเทาผิว
จราจรของถนนหรือทางนั้น ๆ แตไมเกิน 8 เมตร
8.5.2 ถนนสวนบุคคลที่อยูภายใตบังคับตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2515 เรื่อง ควบคุมการจัดสรรที่ดิน ใหตัดคันหินทางเทากวางเทาผิวจราจรของถนนที่กําหนดในขอกําหนดของ
คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน แตไมเกิน 8 เมตร ในกรณีผิวจราจรกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป ใหตัดคันหินทางเทาทํา
ทางเขาออกแยกกัน กวางชองทางละ 4.5 เมตร
8.6 ถนนที่มีขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร กําหนดหามสรางอาคารบางประเภทในระยะไมนอยกวา 15 เมตรจากเขตถนน ใหตัดคันหินทางเทาหรือลด
ระดับคันหินทางเทา เพื่อเปนทางเขาออก โดยมีหลักเกณฑเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน ดังตอไปนี้
8.6.1 ในที่แปลงหนึ่งใหทําทางเขาออกไดชองทางเดียว ยกเวนที่ตั้งสถานีบริการจําหนายน้ํามัน และ
สถานีบริการจําหนายแกส ใหทําทางเขาออกไดสองชองทาง
8.6.2 ที่ดินแปลงหนึ่งหรือหลายแปลงที่มีกรรมสิทธิ์เดียวติดตอกันเกินกวา 300 เมตร ตามแนวถนน
ใหทําทางเขาออกไดเกินกวาหนึ่งชองทาง แตละชองทางมีศูนยกลางไมนอยกวา 300 เมตร
8.6.3 ที่ดินแปลงใดที่มีทางเขาออกทางอื่นอยูแลว หามทําทางเขาออกอีก เวนแตถนนซอยที่เชื่อม
กับทางเขาออกเดิมมีผิวจราจรกวางนอยกวา 6 เมตร และเปนทางเขาออกของที่จอดรถยนตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารที่กําหนดใหมีที่จอดรถยนตเกินกวา 30 คัน
ขอ 9

การทําทางเชื่อมใหอนุญาตไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
9.1 ใหทําทางเชื่อมมีความกวางเทากับหลักเกณฑการอนุญาตใหตัดคันหินทางเทาหรือลดระดับคันหิน
ทางเทาตามขอ 8 และมีไหลทางกวางขางละไมเกิน 1.5 เมตร
9.2 รัศมีผายปากตรงจุดเชื่อมของผิวจราจร กรณีทางเชื่อมเขาออกบานพักอาศัยอนุญาตใหมีรัศมีผาย
ปากไมเกิน 2.5 เมตร และทางเชื่อมเขาออกอื่น ๆ อนุญาตใหมีรัศมีผายปากไมเกิน 5 เมตร
9.3 การทําทางเชื่อมผานคูน้ําตองปฏิบตั ิตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขออนุญาตซอมหรือ
สรางทางเทา ฝงทอระบายน้ําและสรางสะพานชั่วคราว
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9.4 แนวศูนยกลางของทางเชื่อมเพื่อเปนทางเขาออกของที่จอดรถยนตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ10 การตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา และหรือทําทางเชื่อม ใหเปนไปตามแบบมาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร และตามเงื่อนไขที่ผูอนุญาตกําหนดใหแตละราย
ขอ 11 การตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา และหรือทางเชื่อมที่ตัดไวและไมใชแลว ผูขออนุญาตหรือ
เจาของที่ดินตองจัดสรางเปนทางเทาใหเหมือนทางเทาขางเคียง สวนกรณีทางเชื่อมใหรื้อออกและจัดทําใหเหมือนสภาพเดิม
ขอ 12 กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะยกเลิกการอนุญาตได ถาผูขออนุญาตกระทําการฝาฝนเงื่อนไขในใบอนุญาต
หรือกรุงเทพมหานครมีความจําเปนเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการจราจร
หรือความปลอดภัยแกผูสัญจรที่จะตอง
ปรับปรุงกอสรางอันมีผลกระทบตอการตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา และหรือการทําทางเชื่อมที่อนุญาตไปแลว
ขอ 13 ผูรับอนุญาตตองเสียคาบริการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวย คาบริการ
ขอ 14 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ใหนําเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่ง

การ
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2531
พลตรี จําลอง ศรีเมือง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 105 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 66 วันที่ 22 เมษายน 2531
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(สําเนาตราครุฑ)
กรุงเทพมหานคร
คํารองขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา และหรือทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ
เขียนที่ .................................................................
วันที่ .............. เดือน .................................. พ.ศ. .......................
ขาพเจา ................................................................. อายุ ................... ป สัญชาติ ................................................
อยูบานเลขที่ ................. ซอย .............................................. ถนน .....................................................................................
ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ...............................................
ขอยื่นคํารองขออนุญาตตัดคันหินทางเทา/ลดระดับคันหินทางเทา/ทําทางเชื่อมขนาดกวาง .............................................. เมตร
จํานวน ............... ชองทาง ที่อาคารเลขที่ ..................... ซอย ........................................ ถนน ..........................................
แขวง ......................................... เขต ......................................... กรุงเทพมหานคร เขาสูที่ดิน โฉนดที่ ................................
เปนที่ดินของ ................................................... ในที่ดินมีอาคาร ...........................................................................................
เพื่อใช ............................................................. หรือไดรับอนุญาตใหปลูกสรางอาคาร ...........................................................
..............................................................................ตามใบอนุญาตซึ่งไดแนบสําเนามาดวยแลว
พรอมคํารองนี้ไดแนบแผนผังสังเขปและรายการละเอียดมา 3 ชุด

ลงชื่อ ......................................................... ผูขออนุญาต

กฎหมายอาคาร

5
(สําเนาตราครุฑ)
กรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตการตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา และหรือทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ
เลขที่ .................. /.........................
อนุญาตให ............................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่ ....................... ซอย .................................................... ถนน .........................................................................
ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .....................................................
ทําการตัดคันหินทางเทา/ลดระดับคันหินทางเทา/ทําทางเชื่อมขนาดกวาง ........................ เมตร จํานวน .................... ชองทาง
ที่อาคารเลขที่ ...................... ซอย .................................................... ถนน .........................................................................
แขวง ......................................... เขต ......................................... กรุงเทพมหานคร เขาสูที่ดิน โฉนดที่ ................................
เปนที่ดินของ .................................................................................................................
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ลดระดับคัน
หินทางเทา และทําการเชื่อมในที่สาธารณะ แบบและเงื่อนไขที่กําหนดทายใบอนุญาตนี้
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ .................. เดือน ....................................... พ.ศ. ........................................
ออกให ณ วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .......................
(ลงชื่อ) .................................................... ผูอนุญาต
( .............................................................. )
ตําแหนง ..................................................
เงื่อนไขทายใบอนุญาต
1. การตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา และหรือทางเชื่อมที่ตัดไวและไมใชแลว ผูขออนุญาตหรือเจาของ
ที่ดินตองจัดสรางเปนทางเทาใหเหมือนทางเทาขางเคียง สวนกรณีทางเชื่อมใหรื้อออก และจัดทําใหเหมือนสภาพเดิม
2. กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะยกเลิกการอนุญาตได ถาผูขออนุญาตกระทําการฝาฝนเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือ
กรุงเทพมหานครมีความจําเปนเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการจราจร หรือความปลอดภัยแกผูสัญจรที่จะตองปรับปรุง
กอสรางอันมีผลกระทบตอการตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา และหรือการทําทางเชื่อมที่อนุญาตไปแลว
3. .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ขาพเจาไดรับทราบเงื่อนไขทายใบอนุญาตเรียบรอยแลว
(ลงชื่อ) .............................................. ผูรับอนุญาต
กฎหมายอาคาร

