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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14(1) และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขอกําหนดนี้ เรียกว า “ขอกําหนดเกี่ ยวกับการจัดสรรที่ ดินเพื่ อที่ อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550” 

 ขอ 2 ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิก 
  (1) ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 
  (2) ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) 

 ขอ 4 บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

 ขอ 5 ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนในทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน การผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานครจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได 
 ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง 
กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

หมวด 1   
หลักเกณฑการจดัทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

 ขอ 6 แผนผังการจัดสรรที่ดิน ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินนี้ 
  6.1 แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง 
   (1) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   (2) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (3) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดิน จากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก 
   (4) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง โดยระบุขอความ
ตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ………………… (ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละ
ประเภท)” 
  6.2 แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง 
   (1) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (2) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตางๆ ที่อยูภายในบริเวณและบริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอ
จัดสรร 
   (3) เงื่อนไขเกีย่วกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล 
   (4) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอของโครงการทั้งหมดไวใน
แผนผังบริเวณรวมดวย 
  6.3 แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง 
   (1) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภทการใชที่ดินแตละแปลง 
   (2) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและเสนทางถนน 
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  6.4 แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ไดแก แผนผังที่แสดงรายละเอียดของระบบ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี ไดแก 
   (1) ระบบไฟฟา 
   (2) ระบบประปา 
   (3) ระบบการระบายน้ํา 
   (4) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (5) ระบบถนนและทางเทา 
   (6) สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา 
   (7) ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน และสภาพหลังจากการปรับปรุง
พัฒนาแลวรายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานคร และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1 โดยใหมุมดานลางขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน 
(ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา 1 แผน) ชื่อโครงการ ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของ
ผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตางๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมและหรือสถาปตยกรรมดวย 

 ขอ 7 โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
 ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความในมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเร่ืองตางๆ ดังมีรายการตอไปนี้ 
  7.1 หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง (ในกรณีตองไดรับ
อนุญาตหรือยินยอม) 
  7.2 หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา) 
  7.3 ในกรณีจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค หรือการ
ประปาสวนทองถิ่น ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวา สามารถใหบริการได หากจัดระบบประปาสัมปทานให
แสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
  7.4 วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความเหมาะสมในการปลูกสราง
อาคาร ทั้งนี้จะตองกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใชในการถมปรับที่ดิน ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวน
สาธารณูปโภค 
  7.5 วิธีการในการจัดจําหนายที่ดินเปลาและหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือ
เงินผอน ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได 
  7.6 วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
  7.7 การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  7.8 สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัดใหมีในบริเวณการจัดสรร 
ที่ดิน 
  7.9 ภาระผูกพันตางๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  7.10 สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตองปฏิบัติเพื่อประโยชนตอ 
ชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
  7.11 หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่นๆ (ถามี) 
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หมวด 2   
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินทีท่ําการจัดสรร 

 ขอ 8 ขนาดของที่ดินจัดสรร แบงเปน 3 ขนาด คือ 
  8.1 ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยเพื่อจําหนายไมเกิน 99 แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการต่ํากวา 19 ไร 
  8.2 ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตั้งแต 100 - 499 แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ 19 - 
100 ไร 
  8.3 ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตั้งแต 500 แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการเกินกวา 100 ไร 
 การจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะภายในโครงการจัดสรรที่ดินตองทําในที่ดินที่มีชื่อผูขอใบอนุญาตทํา
การจัดสรรที่ดินเปนผูมีสิทธิในที่ดินเทานั้น 

 ขอ 9 การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม ที่ดินแปลงยอยจะตองมีขนาดและเนื้อที่ของที่ดินแยก
เปนประเภท ดังนี ้
  9.1 การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน หรือที่ดินพรอมอาคารประเภทบานเดี่ยว ที่ดินแปลง
ยอยตองมีขนาดความกวาง หรือ ความยาวไมต่ํากวา 12.00 เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา 50 ตารางวา หากความกวางหรือ
ความยาวไมไดขนาดดังกลาว ตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา 60 ตารางวา 
  9.2 การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภท บานแฝด ที่ดินแตละแปลงตองมีความกวาง
ไมต่ํากวา 9.00 เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา 35 ตารางวา 
  9.3 การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถว หรืออาคารพาณิชย ที่ดินแตละ
แปลงตองมีความกวางไมต่ํากวา 4.00 เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา 16 ตารางวา 

 ขอ 10 ระยะหางของตัวอาคารจากเขตที่ดินและการเวนชองวางระหวางแปลงที่ดินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร 

 ขอ 11 หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ เปนเศษเสี้ยวหรือมีรูปรางที่ไมสามารถใชประโยชนได 

 ขอ 12 เพื่อประโยชนในการจัดขนาด และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหเพียงพอตอ
การใชประโยชนในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินในอนาคต ใหที่ดินแปลงอื่นในโครงการจัดสรรที่ดินซึ่งมีเนื้อที่เกินกวา 100  
ตารางวาขึ้นไปจะตองนํามารวมเพื่อคํานวณจํานวนแปลงที่ดินใหมโดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้อที่ 100 ตารางวา ตอ 1 แปลง จํานวน
แปลงที่ดินที่คํานวณไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จัดขนาดตามเกณฑกําหนดเพื่อใชในการ
กําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะตามขออื่นๆ ตอไป 
 หากลักษณะทั่วไปของการจัดสรรที่ดินเปนการแบงที่ดินแปลงยอยเปนประเภท บานแฝด บานแถวและอาคาร
พาณิชยรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งโครงการ ใหใชเกณฑเฉลี่ยของเนื้อที่บานแฝด บานแถว และอาคาร
พาณิชยทุกแปลงในโครงการจัดสรรที่ดินนั้นเปนเกณฑเฉลี่ยตอ 1 แปลง จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้ให
นําไปรวมกับจํานวนบานแฝด บานแถว และอาคารพาณิชย เพื่อใชในการกําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะตามขออื่นๆ ตอไป 

หมวด 3   
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 ขอ 13 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

หมวด 4   
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ขอ 14 ระบบการระบายน้ํา 
  14.1 ในกรณีที่ระบบปองกันน้ําทวมใชแบบพื้นที่ปดลอม (Polder System) ใหจัดสรางคันกั้นน้ําถาวรสูง
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กวาระดับน้ําสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หรือที่คาบอุบัติไมนอยกวา 50 ป ไมนอยกวา 0.30 เมตร ถาเปนคันดินตองมีผิวจราจร
กวางไมนอยกวา 3.00 เมตร ลอมรอบพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดิน โดยใหถือวาคันกั้นน้ําดังกลาวเปนสาธารณูปโภคของโครงการ
จัดสรรที่ดิน และจะตองมีการตรวจซอมบํารุงใหมีสภาพการใชงานไมดอยกวาเดิม  
  14.2 การระบายน้ําภายในพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินที่ผานการใชจากกิจกรรมตางๆ และน้ําฝนจากพื้นที่
ภายในโครงการ โดยใชทอหรือรางระบายน้ํา ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรมการระบายน้ํา (แหลงน้ํา) 
วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
  14.3 คุณภาพน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียของพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดิน
ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (คู คลอง หรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด) จะตองเปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งฉบับลาสุดของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร หรือกฎหมายอื่นที่ใช
บังคับ 
  14.4 การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับ
น้ําทิ้งนั้นๆ 
  14.5 การคํานวณปริมาณน้ําและขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ําให
ดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) ปริมาณน้ําฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติไมนอยกวา 5 ป ของ
กรุงเทพมหานคร และการคํานวณปริมาณน้ําทา (Runoff) ของระบบการระบายน้ําใหใชวิธีหลักเหตุผล (Rational Method) 
โดยที่สัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยจะตองมีคาไมต่ํากวา 0.6 
   (2) ปริมาณน้ําเสียใชเกณฑปริมาณไมต่ํากวารอยละ 95 ของน้ําใช แตตองไมต่ํากวา 1 ลูกบาศก
เมตร ตอครัวเรือนตอวัน 
   (3) ปริมาณน้ําไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน ตองไมต่ํากวา 20 ลูกบาศกเมตร ตอความยาว
ทอระบายน้ํา 1 กิโลเมตร หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซึ่งตองเชื่อถือไดในทางวิชาการ โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของ
ทอหรือรางระบายน้ํา 
   (4) การคํานวณขีดความสามารถการระบายน้ําของทอระบายน้ําโดยทั่วไปใหใช 

     สมการแมนนิ่ง (Q = 
A
n  R

2/3
  S

1/2
 ) 

    โดย 
    Q =  อัตราการไหล 
    A =  พื้นที่หนาตัดการไหล 
    R =  รัศมีชลศาสตร 
    S =  ความลาดเอียงของเสนพลังงาน (Slope Of Energyline) 
    n =  สัมประสิทธิ์ความขรุขระ 
   หากมีความจําเปนตองใชสมการอื่นนอกเหนือจากสมการแมนนิ่งใหเขียนคําอธิบายและเหตุผล
ประกอบใหชัดเจน 
   ทอระบายน้ําจะตองสามารถระบายน้ําตามปริมาณน้ําขั้นต่ําที่กําหนดในขอ 14.5(1) ถึง 14.5(3) ได 
ในกรณีที่ระดับน้ําของแหลงรองรับน้ําทิ้งอยูสูงกวาระดับหลังทอระบายน้ําของโครงการจะตองมีการคํานวณทอสวนที่จมน้ํา 
โดยแสดงผลของระดับน้ํายอนกลับ (Back Water Level) ที่เกิดจากการจมน้ําของทอดังกลาวดวย 
  14.6 ระบบการระบายน้ําของโครงการจัดสรรที่ดิน จะตองประกอบดวย 
   (1) ทอระบายน้ําและบอพัก (พรอมฝา) หรือ 
   (2) รางระบายน้ํา พรอมฝา 
   (3) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในระบบการระบายน้ําจะตองประกอบดวยเครื่องสูบน้ํา 
ตะแกรงดักขยะ และบริเวณดักเศษดินทราย สวนบอสูบหรือสถานีสูบน้ําบริเวณที่บรรจบกับระบบระบายน้ําสาธารณะ หรือ
แหลงรองรับน้ําสาธารณะ ใหมีประตูน้ําเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งองคประกอบ เพื่อใหสามารถระบายน้ําออกไดในกรณีที่ระดับน้ําของ
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แหลงรองรับน้ําสาธารณะภายนอกต่ํากวาระดับน้ําภายในโครงการ 
   (4) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย 
   (5) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ พรอมตะแกรงดักขยะกอนระบายน้ําลงสูทางน้ํา
สาธารณะ 
   (6) กรณีที่มบีอผันน้ําลงสูทางน้ําสาธารณะจะตองจัดใหมีตะแกรงดักขยะกอนระบายน้ําลงสูทางน้าํ
สาธารณะ 
   (7) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
  14.7 การจัดทํารายการคํานวณระบบการระบายน้ํา (ตองนําเสนอรายการคํานวณประกอบกับแผนผัง
ระบบการระบายน้ํา) จะตองประกอบดวย 
   (1) กราฟน้ําฝนออกแบบ 
   (2) สูตรที่ใชในการคํานวณน้ําฝน - น้ําทา 
   (3) สูตรที่ใชในการคํานวณชลศาสตรการไหลของน้ําในทอระบายน้ํา 
   (4) พื้นที่รองรับน้ําฝน หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา (ในหนวยตารางเมตร หรือ
ตารางกิโลเมตร) พรอมคาสัมประสิทธิ์การไหลนองประจําพื้นที่รองรับน้ําฝน 
   (5) ปริมาณน้ําทาที่จะเขาสูทอ หรือรางระบายน้ํา (ในหนวยลูกบาศกเมตรตอวินาที) 
   (6) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ําในแตละสวนของระบบระบายน้ํา 
   (7) ความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา 
   (8) ความลาดเอียงของเสนชลศาสตรการไหล (Hydraulic Grade Line) 
   (9) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา 
   (10) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา (Invert Elevation) 
   (11) ขนาดของบอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) และตองแสดงปริมาณน้ําทาที่ระบายออกสูแหลงน้ํา
สาธารณะรวมทั้งระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งของระบบการระบายน้ําของโครงการจัดสรรที่ดิน 
   รายการคํานวณทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการระบาย
น้ํา (แหลงน้ํา) และวิศวกรรมโยธาสามารถตรวจสอบความเพียงพอและความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบได โดยผู
คํานวณออกแบบตองลงนามพรอมสงสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  14.8 เงื่อนไขตางๆ ที่ตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ํา และการจัดทํารายการคํานวณ
ทางวิชาการ ประกอบดวย 
   (1) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวา 40 เซนติเมตร ยกเวน
ในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 
   (2) ทอระบายน้ําที่นํามาจัดทําระบบการระบายน้ําจะตองไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
สําหรับใชในการระบายน้ําและ 
    ก. ตองเปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 
    ข. ตองรับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานไปโดยไมเสียหาย 
   (3) ความเอียงลาดของทอระบายน้ํา กรณีที่ทอมขีนาดเสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร ตองมีความ
ลาดเอียงของทอไมต่ํากวา 1 : 500 และสําหรับทอระบายน้ํามีขนาดใหญกวาจะตองมีความลาดเอียง ของทอไมต่ํากวา  
1 : 1000 โดยจัดใหความลาดเอียงของระดับหลังทอระบายน้ํา (Soffit/Crown Elevation) ตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการ
ระบายน้ํา 
   (4) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานสีูบน้ํา และระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่ม - หยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ระดับน้ําสูงสุดที่กําหนดใหเครื่องสูบน้ําเริ่มทํางานตองไมเกินกึ่งหนึ่งของ
เสนผาศูนยกลางทอน้ําที่เขาสูบอสูบน้ํา 
   (5) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ํา หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน นอกจากจะมี
ระบบพิเศษ เพื่อการสงน้ําไปโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน 
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   (6) บอพักทอระบายน้ํา 
    ก. ประเภทบานเดี่ยว ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย 
    ข. ประเภทบานแฝด บานแถว หรืออาคารพาณิชยจัดใหหนึ่งบอตอสองแปลง ทั้งนี้ตองแยก
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกันและระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน 15.00 เมตร โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาด
ทอและจุดบรรจบของทอ หรือรางระบายน้ํา และตั้งอยูในพื้นที่ของแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน 
   (7) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกันใหแสดง 
    ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา โดยมีชวงหางกันทุก
ระดับความสูง 1.00 เมตร หรือนอยกวา 
    ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม 
   (8) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากใชลํารางสาธารณะเปนทางระบายน้ํา ให
แสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออก
จากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและรายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบ
ตองมีรายละเอียดตางๆ ตามขางตนทั้งหมด รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผานหรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

 ขอ 15 ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  15.1 น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตองไดรับการบําบัดใหมี
คุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากที่ดินจัดสรรและเรื่องกําหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งไดในกรณีที่ที่ดินจัดสรรที่
รังวัดเปนแปลงยอย เพื่อจําหนายต่ํากวา 100 แปลง ใหนําประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เร่ือง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด สําหรับอาคาร ประเภท ค. มาบังคับใชแทนโดย
อนุโลม 
  15.2 ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดน้ําเสียอิสระเฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย หรือ 
ประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได และแตละระบบเหลานั้นจะใชวิธีหรือ
ขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงระบบในแผนผังและรายการคํานวณทางวิชาการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนาม
พรอมสงสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  15.3 ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ทิ้งตลอดเวลา 

หมวด 5   
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และความปลอดภัย 

 ขอ 16 ที่ดินแปลงยอยในโครงการทุกแปลงตองติดถนนที่ใชเปนสาธารณูปโภคสําหรับเปนทางเขาออกของรถยนต
โดยมีความกวางของหนาแปลงตองไมต่ํากวา 4.00 เมตร 

 ขอ 17 ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวางของเขตทางและผิวจราจรเปน
สัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอย ดังนี ้
  (1) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยไมเกิน 99 แปลง หรือเนื้อที่ต่ํากวา 19 ไร ตองมีความ
กวางของเขตทางไมต่ํากวา 9.00 เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจร ไมต่ํากวา 6.00 เมตร 
  (2) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยตั้งแต 100 - 299 แปลง หรือเนื้อที่ 19 - 50 ไร ตองมี
ความกวางของเขตทางไมต่ํากวา 12.00 เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจร ไมต่ํากวา 8.00 เมตร 
  (3) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยตั้งแต 300 - 499 แปลง หรือเนื้อที่เกินกวา 50 ไร แตไม
เกิน 100 ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา 16.00 เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจร ไมต่ํากวา 12.00 เมตร 
  (4) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยตั้งแต 500 แปลงขึ้นไป หรือมากกวา 100 ไรขึ้นไป ตองมี
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ความกวางของเขตทางไมต่ํากวา 18.00 เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา 13.00 เมตร มีเกาะกลางถนนกวางไม
นอยกวา 1.00 เมตร และมีทางเทากวางขางละ 2.00 เมตร 
 ในกรณีที่ที่ดินแปลงยอยมีหนาแปลงที่ดินติดตอกับเขตหามปลูกสรางอาคารในทางหลวงแผนดินทางหลวง 
ทองถิ่น ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร โดยใหเชื่อมเปนสวนเดียวกับผิวจราจรของทางหลวง นอกจากจะมีเกณฑบังคับ
เปนอยางอื่น 

 ขอ 18 ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือทางสาธารณประโยชน 
ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ 17 นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 
 ถนนสาธารณประโยชนที่เปนทางเขาออกโครงการจัดสรรที่ดิน ตองมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา 5.00 เมตร 
หรือเขตทางไมต่ํากวา 6.00 เมตร และผิวจราจรตองไมต่ํากวา 5.00 เมตร 

 1 ขอ 19 ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่งไมเกิน 300.00 เมตร และไมควรใหเปน
แนวตรงยาวเกินกวา 600.00 เมตร 
 ถนนในโครงการที่มีความยาวระหวางทางแยกเกินกวา 120.00 เมตร ใหจัดทําสันชะลอความเร็วทุกระยะไมเกิน 
120.00 เมตร ถนนที่เปนปลายตันตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้ 
  19.1 ถนนปลายตันที่มีระยะเกิน 50.00 เมตร แตไมเกิน 100.00 เมตร ใหจัดทํา ที่กลับรถบริเวณปลายตัน 
  19.2 ถนนปลายตันที่มีระยะความยาวเกิน 100.00 เมตร ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ 100.00 เมตร แต
หากมีระยะเปนเศษไมครบ 100.00 เมตร ตองจัดทําที่กลับรถตามเงื่อนไขตอไปนี ้
   19.2.1 หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ 100.00 เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตันของถนนมีระยะ
ไมเกิน 50.00 เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนโดยไมตองจัดทําที่กลับรถในบริเวณ ที่ครบระยะ 100.00 
เมตร จุดสุดทาย 
   19.2.2 หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ 100.00 เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตันของถนนมีระยะ
เกิน 50.00 เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย 
  19.3 ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 
   19.3.1 กรณีที่เปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคงวัดจากจุดศูนยกลางถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา 
6.00 เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา 6.00 เมตร 
   19.3.2 กรณีที่เปนรูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละไมต่ํากวา 5.00 เมตร เวน
แตจัดทําที่บริเวณปลายตันใหมีความยาวของไหลตัวทีดานละไมต่ํากวา 2.50 เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา 4.00 เมตร 
   19.3.3 กรณีทีเ่ปนรูปตัวแอล (L) ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมต่ํากวา 5.00 เมตร และ
ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา 4.00 เมตร หากจัดทําในบริเวณปลายตันของถนนใหจัดทําหางจากบริเวณปลายตันไมนอยกวา 5.00 
เมตร 
   19.3.4 กรณีที่เปนรูปตัววาย (Y) ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววายดานละไมต่ํากวา 5.00 
เมตร เวนแตจัดทําที่บริเวณปลายตันใหมีความยาวของไหลตัววายดานละไมต่ํากวา 2.50 เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา 
4.00 เมตร มุมตัววายตองไมเล็กกวา 120 องศา 

 2 ขอ 20 ที่จอดรถสําหรับที่ดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชย ตองจัดใหมีจํานวนที่จอดรถไมนอยกวา 1 คัน ตอ 
1 แปลง 
  20.1 กรณีจัดทําที่จอดรถบริเวณดานหนาของที่ดินแปลงยอยแตละแปลง ใหมีลักษณะ ดังนี้ 
   (1) กรณีจัดใหมีที่จอดรถยนตตั้งฉากกับแนวทางเดินรถใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และ
ความยาวไมนอยกวา 5.00 เมตร 

                                              
1 ขอ 19 แกไขโดย ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
2 ขอ 20 แกไขโดย ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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   (2) กรณีจัดใหมีที่จอดรถยนตขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา 30 องศา ให
มีความกวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และความยาวไมนอยกวา 6.00 เมตร 
   (3) กรณีจัดใหมีที่จอดรถยนตทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต 30 องศา ขึ้นไป ใหมีความกวางไมนอย
กวา 2.40 เมตร และความยาวไมนอยกวา 5.50 เมตร 
  ใหแสดงขอบเขตที่จอดรถแตละคันไวใหปรากฏในบริเวณที่จอดรถ 
  20.2 กรณีจัดที่จอดรถบริเวณพื้นที่ที่จัดไวเปนที่จอดรถในบริเวณอื่นตองจัดที่จอดรถในบริเวณใกลเคียง
ที่ดินแปลงยอย และสามารถเดินทางไดโดยสะดวกมีระยะทางไมเกิน 200.00 เมตรจากที่ดินแปลงยอยซึ่งอยูในโครงการจัดสรร
ที่ดินเดียวกัน  และใหถือเปนสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินนั้นที่ใหใชเฉพาะที่ดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชย  
โดยใหมีลักษณะการจัดทําตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และใหแสดงขอบเขตที่จอดรถแตละคันไวใหปรากฏใน
บริเวณที่จอดรถดังกลาวดวย 

 ขอ 21 ทางเดินและทางเทา 
  21.1 ถนนดานที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยที่ทําการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม 
ตองจัดใหมีทางเดินและทางเทามีความกวางทางเดินและทางเทาสุทธิไมต่ํากวา 60 เซนติเมตร ตลอดความยาวของถนนโดยไม
มีสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่เปนทางเดินและทางเทายกระดับ ขอบทางเดินและทางเทาตองเปนคันหินสูงระหวาง 12 ถึง 15 
เซนติเมตร และเพื่อประโยชนในการสัญจร หรือเพื่อความปลอดภัยจุดที่เปนทางเขาออก สูที่ดินแปลงยอยใหลดคันหินลงโดย
ทําเปนทางลาดใหรถยนตเขาออกได แตใหรักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทาเดิม ทางเดินและทางเทาสวนที่เปน
ทางเขา - ออกนี้ทําใหเปนผิวจราจรเชนเดียวกับขอ 22.3 ทางเดินและทางเทาสุทธิตองจัดทําเพื่อใชสัญจรเทานั้น จะนําไปใช
ประโยชนอยางอื่นที่กอใหเกิดความไมสะดวกไมได 
  21.2 ในบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางถนนกับทางเดินและทางเทาหรือทางเขาออกที่ดินแปลงยอย กับ
ทางเดินและทางเทาที่ไมอาจรักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทากันได ใหลดคันหินลง ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสัญจร
และความปลอดภัย 
  21.3 การปลูกตนไม หรือติดตั้งอุปกรณประดับถนนตองไมล้ําลงมาในสวนที่เปนทางเดินและทางเทาสุทธิ 

 ขอ 22 ระดับความสูงของหลังถนน 
  22.1 ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  22.2 ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง 
  22.3 ผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟลทติกคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลท
หรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนา และบดอัดจนมีความแนนตามที่
กรุงเทพมหานครกําหนด 

 ขอ 23 ความลาดชันและทางเลี้ยว 
  23.1 ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดตองไมเกิน 7 สวนตอทางราบ 100 สวน 
  23.2 ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบกันตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา 60 องศา และในกรณีทางเลี้ยวที่หางกัน
นอยกวา 37.00 เมตร ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา 120 องศา 

 ขอ 24 การปาดมุมถนน 
  24.1 ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากวา 12.00 เมตร จะตองปาดมุมถนนใหกวางขึ้นอีกไมต่ํากวาดานละ 
1.00 เมตร 
  24.2 ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา 90 องศา จะตองปาดมุมใหกวางขึ้นอีกตามความเหมาะสม 

 ขอ 25 สะพาน สะพานทอ และทอลอด 
  25.1 ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชนซึ่งกวางนอยกวา 2.00 เมตร จะตองทําเปนทอลอดตามแบบ
การกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร 
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  25.2 ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชนซึ่งกวางตั้งแต 2.00 เมตร แตไมเกิน 5.00 เมตร จะตองทํา
เปนสะพาน หรือสะพานทอ ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร 
  25.3 ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางเกิน 5.00 เมตร แตไมเกิน 10.00 เมตร จะตอง
ทําเปนสะพานชวงเดียว ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร 
  25.4 ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางเกิน 10.00 เมตรขึ้นไป จะตองทําเปนสะพาน 
ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร 
 ทั้งนี้ ใหมีขนาดผิวจราจรของสะพาน สะพานทอ และทอลอดไมนอยกวาผิวจราจรของถนนที่ตอเชื่อมกับสะพาน 
สะพานทอ และทอลอด 

 ขอ 26 ใหติดตั้งปายสัญญาณจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัดตรงจุดที่เปนเกาะกลางถนน  
วงเวียน ทางแยก รองหรือสันนูนขวางถนน ทุกแหง 

 ขอ 27 เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย ความสวยงาม 
ความเปนระเบียบและการผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครมีอํานาจที่จะสั่งการใหปรับเปลี่ยน ขนาดเขต
ทาง ทิศทางเดินรถ ระดับและความลาดชัน ทางเลี้ยว ที่จอดรถ ที่กลับรถ สวนประกอบของถนนและปายสัญญาณการจราจร 

 ขอ 28 ตองจัดใหมีระบบไฟสองสวาง และตองติดตั้งหัวดับเพลิงใหเปนไปตามมาตรฐานของการประปานครหลวง 

หมวด 6   
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 ขอ 29 ระบบไฟฟา 
 ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟา และดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวย
ราชการหรือองคการของรัฐซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา 

 ขอ 30 ระบบประปา 
  30.1 ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูในบริเวณที่การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค หรือ การประปา
สวนทองถิ่นแลวแตกรณี สามารถใหบริการไดตองใชบริการของหนวยงานนั้น 
  30.2 ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูนอกบริเวณขอ 30.1 ใหจัดทําระบบประปาหรือระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอ
แกการอุปโภค และจําตองดําเนินการตอไปนี้ 
   (1) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการกอสรางระบบจายน้ํา พรอมทั้ง
รายละเอียด ประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาวเพื่อขอรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร 
   (2) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปาตองขอรับสัมปทานการจัดจําหนาย
น้ําประปา จากหนวยราชการที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทานใหเรียบรอยกอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 

 ขอ 31 ระบบโทรศัพท 
 ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินจะจัดบริการโทรศัพทใหแกผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหแสดงแผนการดําเนินการตอคณะกรรมการ 
จัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครดวย 

หมวด 7   
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

 ขอ 32 การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
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หมวด 8   
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม  

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 

 ขอ 33 สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา 
 ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสวน สนามเด็กเลน และหรือสนามกีฬา โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ 
5 ซึ่งจะตองมีที่ตั้ง ขนาด และรูปแปลงที่เหมาะสมสะดวกแกการเขาใชประโยชนและมีระยะแตละดานไมต่ํากวา 10.00 เมตร 
และไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา 1 ไร และใหปลูกไมยืนตนไม
นอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่สวน ตามหลักวิชาการของภูมิสถาปตยกรรม และพื้นที่สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา ขางตน 
ตองปลอดจากภาระผูกพันและการรอนสิทธิใดๆ 

 3 ขอ 34 ลานกิจกรรมหรือลานอเนกประสงค 
 ในกรณีเปนการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ ผูจัดสรรที่ดินจะตองกันพื้นที่ไวเปนที่ตั้งของสาธารณูปโภคประเภทลาน
กิจกรรมหรือลานอเนกประสงค จํานวน 1 แหง เนื้อที่ไมนอยกวา 200 ตารางวา และตองจัดใหมีพื้นที่ดังกลาวเพิ่มขึ้นทุกๆ 
500 แปลง หรือทุกๆ 100 ไร 

 ที่ดินที่กันไวเพื่อจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ตามแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ในโครงการจัดสรรที่ดินที่ไดรบั
อนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน กอนวันที่ขอกําหนดฉบับนี้มีผลใชบังคับ หากไมสามารถจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียน
ประเภทอื่นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการได ใหใชพื้นที่ดังกลาวจัดทําเปนสาธารณูปโภคอื่น เชน ลานกิจกรรม ลาน
อเนกประสงค สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา เปนตน โดยผูจัดสรรที่ดินที่ประสงคจะจัดทําสาธารณูปโภคดังกลาวตองยื่นคํา
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการหรือวิธีการที่ไดรับอนุญาต เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาตามนัยมาตรา 32 แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ดวย 

 ขอ 35 การจัดรถรับสง 
 ในกรณีที่ผู จัดสรรที่ดินจะจัดใหมีรถรับสง ใหแสดงแผนการดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานคร 

 ขอ 36 ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอยาง
ใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 
  36.1 ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา 20 ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา 8.00 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 10.00 เมตร เวนแตขอบัญญัติของกรุงเทพมหานครกําหนดไวสูงกวาก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของ
กรุงเทพมหานครนั้น โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่นๆ เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา หรือ
สาธารณูปโภคอ่ืนที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 
  36.2 ที่ดินพรอมอาคารตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา 16 ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา 4.00 เมตร 
  36.3 พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว ไมนอยกวา 64 ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลง
บริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง 
 เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลวใหถือวาที่ดินตามขอ 36.1 หรือที่ดินพรอม
อาคารตามขอ 36.2 เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปนที่ตั้งสํานักงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ 36.3 ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติ

                                              
3 ขอ 34 แกไขโดย ขอกําหนดเกี่ยวกบัการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
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บุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา 20 ตารางวา และใหเปน
สาธารณูปโภคดวย 

 ขอ 37 ในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวย
ความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุมตามสมควร 

ใหไว ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ 

อธิบดีกรมที่ดิน 
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 21 ง วันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนพิเศษ 137 ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 228 ง วันที่ 18 กันยายน 2560 
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