
 หนา  ๔๗ 
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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้ เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและ 
พาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
(๒) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๖)   
ขอ ๔ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนด 

นี้ใหใชขอกําหนดนี้แทน 
ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นเปนการจําเปน

เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของที่ดิน   
การผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการ
เฉพาะรายก็ได   

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม   

 
หมวด  ๑ 

หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
 

 

ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดิน  ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมี
แผนผังการจัดสรรที่ดินนี้ 
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  ๖.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดิน  จากทางหลวงหรือทาง

สาธารณะภายนอก 
   (๔) การใชประโยชนที่ ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวย 

การผังเมือง  โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร  ต้ังอยูในบริเวณ.................   
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

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

บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของราชการและสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการ

เชื่อมตอของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท

การใชที่ดินแตละแปลง 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและ

เสนทางถนน 
  ๖.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแก  แผนผังที่แสดง

รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  ไดแก 
   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา 
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนนและทางเทา 
   (๖) สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา   
   (๗) ระบบอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ   
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แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน  และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลวรายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร  และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  
A  ๑  โดยใหมุมดานลางขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผงัเกนิกวา  ๑  แผน)  
ชื่อโครงการ  ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกร 
ผูคํานวณระบบตาง  ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมและหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความใน

มาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญติัการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรร
ที่ดิน  เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง  ๆ  ดังมีรายการตอไปนี้ 

  ๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้าํทิง้  
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๗.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปานครหลวง  การประปา
สวนภูมิภาค   หรือการประปาสวนทองถิ่น  ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวา   
สามารถใหบริการได  หากจัดระบบประปาสัมปทานใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบ
กิจการประปา  ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘ 

  ๗.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร  ทั้งนี้จะตองกําหนดระดับความสูงตํ่าของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใช 
ในการถมปรับที่ดิน  ทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๗.๕ วิธีการในการจัดจําหนายที่ ดินเปลาและหรือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอน  ตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๗.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
  ๗.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ   
  ๗.๘ สิทธิของผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร 

จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
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  ๗.๙ ภาระผูกพันตาง  ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น   
  ๗.๑๐ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตอง

ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๗.๑๑ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น  ๆ  (ถามี) 
 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 
 

ขอ ๘ ขนาดของที่ดินจัดสรร  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 
  ๘.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยเพื่อจําหนายไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ 

ทั้งโครงการตํ่ากวา  ๑๙  ไร 
  ๘.๒ ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายต้ังแต  ๑๐๐  -  ๔๙๙  แปลง  หรือ

เนื้อที่ทั้งโครงการ  ๑๙  -  ๑๐๐  ไร 
  ๘.๓ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายต้ังแต  ๕๐๐  แปลง  หรือเนื้อที่

ทั้งโครงการเกินกวา  ๑๐๐  ไร   
การจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะภายในโครงการจัดสรรที่ดินตองทําในที่ดินที่มี

ชื่อผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเปนผูมีสิทธิในที่ดินเทานั้น 
ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม  ที่ดินแปลงยอยจะตองมีขนาดและ

เนื้อที่ของที่ดินแยกเปนประเภท  ดังนี้ 
  ๙.๑ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน  หรือที่ดินพรอมอาคารประเภท  

บานเด่ียว  ที่ดินแปลงยอยตองมีขนาดความกวาง  หรือ  ความยาวไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  และมีเนื้อที่  
ไมตํ่ากวา  ๕๐  ตารางวา  หากความกวางหรือความยาวไมไดขนาดดังกลาว  ตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๖๐  
ตารางวา 

  ๙.๒ การจัดสรรที่ดิน  เพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภท  บานแฝด  ที่ดิน 
แตละแปลงตองมีความกวางไมตํ่ากวา  ๙.๐๐  เมตร  และมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๓๕  ตารางวา   

  ๙.๓ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถว  หรืออาคาร
พาณิชย  ที่ดินแตละแปลงตองมคีวามกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๑๖  ตารางวา 
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ขอ ๑๐ ระยะหางของตัวอาคารจากเขตที่ดินและการเวนชองวางระหวางแปลงที่ดินให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๑ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  เปนเศษเสี้ยวหรือมีรูปรางที่ไมสามารถใช
ประโยชนได 

ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการจัดขนาด  และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะใหเพียงพอตอการใชประโยชนในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินในอนาคต  ใหที่ดินแปลงอื่น
ในโครงการจัดสรรที่ดินซ่ึงมีเนื้อที่เกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไปจะตองนํามารวมเพื่อคํานวณจํานวน
แปลงที่ดินใหมโดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้อที่  ๑๐๐  ตารางวา  ตอ  ๑  แปลง  จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณได
จากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จัดขนาดตามเกณฑกําหนดเพื่อใชในการ
กําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะตามขออื่น  ๆ  ตอไป 

หากลักษณะทั่วไปของการจัดสรรที่ดินเปนการแบงที่ดินแปลงยอยเปนประเภท  บานแฝด  
บานแถวและอาคารพาณิชยรวมกันเกินกวารอยละ  ๕๐  ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งโครงการ  ใหใชเกณฑ
เฉลี่ยของเนื้อที่บานแฝด  บานแถว  และอาคารพาณิชยทุกแปลงในโครงการจัดสรรที่ดินนั้นเปนเกณฑ
เฉลี่ยตอ  ๑  แปลง  จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนบานแฝด  
บานแถว  และอาคารพาณิชย  เพื่อใชในการกําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค  และบริการ
สาธารณะตามขออื่น  ๆ  ตอไป   

 
หมวด  ๓ 

ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 

 

ขอ ๑๓ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
 

ขอ ๑๔ ระบบการระบายน้ํา 
  ๑๔.๑ ในกรณีที่ระบบปองกันน้ําทวมใชแบบพื้นที่ปดลอม  (Polder  System)  ให

จัดสรางคันกั้นน้ําถาวรสูงกวาระดับน้ําสูงสุดที่เคยเกิดข้ึนในอดีต  หรือที่คาบอุบัติไมนอยกวา  ๕๐  ป  
ไมนอยกวา  ๐.๓๐  เมตร  ถาเปนคันดินตองมีผิวจราจรกวางไมนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร  ลอมรอบพื้นที่
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โครงการจัดสรรที่ดิน  โดยใหถือวาคันกั้นน้ําดังกลาวเปนสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดิน   
และจะตองมีการตรวจซอมบํารุงใหมีสภาพการใชงานไมดอยกวาเดิม 

  ๑๔.๒ การระบายน้ําภายในพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินที่ผานการใชจากกิจกรรม
ตาง  ๆ  และน้ําฝนจากพื้นที่ภายในโครงการโดยใชทอหรือรางระบายน้ํา  ตองไดรับการออกแบบอยาง
ถูกตองตามหลักวิศวกรรมการระบายน้ํา  (แหลงน้ํา)  วิศวกรรมโยธา  และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

  ๑๔.๓ คุณภาพน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียของ
พื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คู  คลอง  หรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  จะตอง
เปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งฉบับลาสุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร  หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ 

  ๑๔.๔ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น  ๆ 

  ๑๔.๕ การคํานวณปริมาณน้ําและขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ํา 
ของระบบการระบายน้ําใหดําเนินการ  ดังนี้ 

   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติ 
ไมนอยกวา  ๕  ป  ของกรุงเทพมหานคร  และการคํานวณปริมาณน้ําทา  (Runoff)  ของระบบการ 
ระบายน้ําใหใชวิธีหลักเหตุผล  (Rational  Method)  โดยที่สัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ย    
ของที่ดินแปลงยอยจะตองมีคาไมตํ่ากวา  ๐.๖ 

   (๒) ปริมาณน้ําเสียใชเกณฑปริมาณไมตํ่ากวารอยละ  ๙๕  ของน้ําใช 
แตตองไมตํ่ากวา  ๑  ลูกบาศกเมตร  ตอครัวเรือนตอวัน 

   (๓) ปริมาณน้ําไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน  ตองไมตํ่ากวา  ๒๐  
ลูกบาศกเมตร  ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซ่ึงตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ  โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอหรือรางระบายน้ํา 

   (๔) การคํานวณขีดความสามารถการระบายน้ํ าของทอระบายน้ํ า
โดยทั่วไปใหใช 

     สมการแมนนิ่ง  (Q  =        R2/3  S1/2)   
    โดย 
    Q  =  อัตราการไหล 

A n 
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    A  =  พื้นที่หนาตัดการไหล 
    R  =  รัศมีชลศาสตร 
    S  =  ความลาดเอียงของเสนพลังงาน  (Slope  Of  Energyline) 
    n  =  สัมประสิทธิ์ความขรุขระ 
   หากมีความจําเปนตองใชสมการอื่นนอกเหนือจากสมการแมนนิ่งใหเขียน

คําอธิบายและเหตุผลประกอบใหชัดเจน 
   ทอระบายน้ําจะตองสามารถระบายน้ําตามปริมาณน้ําข้ันตํ่าที่กําหนดใน 

ขอ  ๑๔.๕  (๑)  ถึง  ๑๔.๕  (๓)  ได  ในกรณีที่ระดับน้ําของแหลงรองรับน้ําทิ้งอยูสูงกวาระดับหลังทอ
ระบายน้ําของโครงการจะตองมีการคํานวณทอสวนที่จมน้ํา  โดยแสดงผลของระดับน้ํายอนกลับ  (Back  
Water  Lavel)  ที่เกิดจากการจมน้ําของทอดังกลาวดวย 

  ๑๔.๖ ระบบการระบายน้ําของโครงการจัดสรรที่ดิน  จะตองประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ําและบอพัก  (พรอมฝา)  หรือ 
   (๒) รางระบายน้ํา  พรอมฝา 
   (๓) บอสูบหรือสถานีสูบ  (ถามี)  ภายในระบบการระบายน้ําจะตอง

ประกอบดวยเคร่ืองสูบน้ํา  ตะแกรงดักขยะ  และบริเวณดักเศษดินทราย  สวนบอสูบหรือสถานีสูบน้ํา
บริเวณที่บรรจบกับระบบระบายน้ําสาธารณะ  หรือแหลงรองรับน้ําสาธารณะ  ใหมีประตูน้ําเพิ่มข้ึน 
อีกหนึ่งองคประกอบ  เพื่อใหสามารถระบายน้ําออกไดในกรณีที่ระดับน้ําของแหลงรองรับน้ํา 
สาธารณะภายนอกต่ํากวาระดับน้ําภายในโครงการ 

   (๔) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย 
   (๕) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ  พรอมตะแกรงดักขยะกอน

ระบายน้ําทิ้งลงสูทางน้ําสาธารณะ 
   (๖) กรณีที่มีบอผันน้ําลงสูทางน้ําสาธารณะจะตองจัดใหมีตะแกรงดักขยะ

กอนระบายน้ําลงสูทางน้ําสาธารณะ 
   (๗) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๔.๗ การจัดทํารายการคํานวณระบบการระบายน้ํา  (ตองนําเสนอรายการคํานวณ

ประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)  จะตองประกอบดวย 
   (๑) กราฟน้ําฝนออกแบบ 
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   (๒) สูตรที่ใชในการคํานวณน้ําฝน  -  น้ําทา   
   (๓) สูตรที่ใชในการคํานวณชลศาสตรการไหลของน้ําในทอระบายน้ํา   
   (๔) พื้นที่รองรับน้ําฝน  หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา  

(ในหนวยตารางเมตร  หรือตารางกิโลเมตร)  พรอมคาสัมประสิทธิ์การไหลนองประจําพื้นที่รองรับน้ําฝน 
   (๕) ปริมาณน้ําทาที่จะเขาสูทอ  หรือรางระบายน้ํา  (ในหนวยลูกบาศกเมตร

ตอวินาที) 
   (๖) ขนาดของทอ  หรือรางระบายน้ําในแตละสวนของระบบระบายน้ํา 
   (๗) ความลาดเอียงของทอ  หรือรางระบายน้ํา   
   (๘) ความลาดเอียงของเสนชลศาสตรการไหล  (Hydraulic  Grade  Line) 
   (๙) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ  หรือรางระบายน้ํา 
   (๑๐) ความลึกของทองทอ  หรือรางระบายน้ํา  (Invert  Elevation) 
   (๑๑) ขนาดของบอสูบหรือสถานีสูบ  (ถามี)  และตองแสดงปริมาณน้ําทาที่

ระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะรวมทั้งระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งของระบบการระบายน้ํา
ของโครงการจัดสรรที่ดิน 

    รายการคํานวณทั้งหมดนี้ตองจัดทําข้ึนตามหลักวิชาการและตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมการระบายน้ํา  (แหลงน้ํา)  และวิศวกรรมโยธาสามารถตรวจสอบความเพียงพอและความ
มั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบได  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมสงสําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๔.๘ เง่ือนไขตาง  ๆ  ที่ตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ํา  และ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ  ประกอบดวย 

   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมตํ่ากวา  
๔๐  เซนติเมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) ทอระบายน้ําที่นํามาจัดทําระบบการระบายน้ําจะตองไดรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม  (มอก.)  สําหรับใชในการระบายน้ําและ 

    ก. ตองเปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 
    ข. ตองรับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน  และยานพาหนะที่สัญจร

ผานไปโดยไมเสียหาย 
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   (๓) ความลาดเอียงของทอระบายน้ํา  กรณีที่ทอมีขนาดเสนผาศูนยกลาง  
๔๐  เซนติเมตร  ตองมีความลาดเอียงของทอไมตํ่ากวา  ๑  :  ๕๐๐  และสําหรับทอระบายน้ํามีขนาดใหญกวา
จะตองมีความลาดเอียง  ของทอไมตํ่ากวา  ๑  :  ๑๐๐๐  โดยจัดใหความลาดเอียงของระดับหลังทอระบายน้ํา  
(Soffit/Crown  Elevation)  ตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา 

   (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ํา
และระดับน้ําที่เคร่ืองสูบน้ําเร่ิม  -  หยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ระดับน้ําสูงสุด 
ที่กําหนดใหเคร่ืองสูบน้ําเร่ิมทํางานตองไมเกินกึ่งหนึ่งของเสนผาศูนยกลางทอน้ําที่เขาสูบอสูบน้ํา 

   (๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ํ า  หรือแหลงน้ํ าสาธารณ 
ประโยชน  นอกจากจะมีระบบพิเศษ  เพื่อการสงน้ําไปโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน   

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา 
    ก. ประเภทบานเด่ียว  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย 
    ข. ประเภทบานแฝด  บานแถว  หรืออาคารพาณิชยจัดใหหนึ่งบอ

ตอสองแปลง  ทั้งนี้ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกันและระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน  
๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ  และจุดบรรจบของทอ  หรือรางระบายน้ํา  และ
ต้ังอยูในพื้นที่ของแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน 

   (๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงตํ่าตางกันใหแสดง 
    ก. เสนชั้นความสูงตํ่าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอ

ระบายน้ํา  โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
    ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง  โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม 
   (๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากใชลําราง

สาธารณะเปนทางระบายน้ํา  ใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้ง   ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบ
รายละเอียดและรายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบตองมีรายละเอียด
ตาง  ๆ  ตามขางตนทั้งหมด  รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผานหรือบรรจบกันของระบบ
ทั้งสอง 
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ขอ ๑๕ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๕.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตอง

ไดรับการบําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรรและเรื่องกําหนดใหที่ ดินจัดสรรเปน
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  หรือออกสูส่ิงแวดลอม  
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งไดในกรณีที่ที่ดินจัดสรรที่รังวัดเปน
แปลงยอย  เพื่อจําหนายตํ่ากวา   ๑๐๐  แปลง  ใหนําประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง  จากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
สําหรับอาคาร  ประเภท  ค.  มาบังคับใชแทนโดยอนุโลม 

  ๑๕.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดน้ําเสียอิสระเฉพาะแตละ
ที่ดินแปลงยอย  หรือ  ประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  
และแตละระบบเหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงระบบในแผนผังและ
รายการคํานวณทางวิชาการ  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมสงสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๕.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขา
ไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งตลอดเวลา 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจร  และความปลอดภัย 

 
 

ขอ ๑๖ ที่ดินแปลงยอยในโครงการทุกแปลงตองติดถนนที่ใชเปนสาธารณูปโภคสําหรับ
เปนทางเขาออกของรถยนต  โดยมีความกวางของหนาแปลงตองไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

ขอ ๑๗ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวางของเขต
ทางและผิวจราจรเปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอย  ดังนี้ 

(๑) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ตํ่ากวา  ๑๙  ไร  
ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๙.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจร  ไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร 

(๒) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยต้ังแต  ๑๐๐  -  ๒๙๙  แปลงหรือเนื้อที่  ๑๙  -  ๕๐  ไร  
ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   
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(๓) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยต้ังแต  ๓๐๐  -  ๔๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่เกินกวา  
๕๐  ไร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  โดยมีความกวาง 
ของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร 

(๔) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยต้ังแต  ๕๐๐  แปลงขึ้นไป  หรือมากกวา  ๑๐๐  ไร  
ข้ึนไป  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๘.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  
๑๓.๐๐  เมตร  มีเกาะกลางถนนกวางไมนอยกวา  ๑.๐๐  เมตร  และมีทางเทากวางขางละ  ๒.๐๐  เมตร   

ในกรณีที่ที่ดินแปลงยอยมีหนาแปลงที่ดินติดตอกับเขตหามปลูกสรางอาคารในทางหลวง
แผนดินทางหลวงทองถิ่น  ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร  โดยใหเชื่อมเปนสวนเดียวกับผิวจราจร
ของทางหลวง  นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๘ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๗  
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น   

ถนนสาธารณประโยชนที่เปนทางเขาออกโครงการจัดสรรที่ดิน  ตองมีความกวางของผิวจราจร
ไมตํ่ากวา  ๕.๐๐  เมตร  หรือเขตทางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  และผิวจราจรตองไมตํ่ากวา  ๕.๐๐  เมตร 

ขอ ๑๙ ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่งไมเกิน  ๓๐๐.๐๐  เมตร  
และไมควรใหเปนแนวตรงยาวเกินกวา  ๖๐๐.๐๐  เมตร  ถนนที่เปนถนนปลายตันตองจัดใหมีที่กลับรถ  
ดังนี้ 

  ๑๙.๑ ถนนปลายตันที่มีระยะเกิน  ๕๐.๐๐  เมตร  แตไมเกิน  ๑๐๐.๐๐  เมตรให
จัดทําที่กลับรถบริเวณปลายตัน 

  ๑๙.๒ ถนนปลายตันที่มีระยะความยาวเกิน  ๑๐๐.๐๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถทุก
ระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  ตองจัดทําที่กลับรถตามเง่ือนไข
ตอไปนี้ 

   ๑๙.๒.๑ หากระยะต้ังแตจุดที่ครบ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึง
จุดปลายตันของถนนมีระยะไมเกิน  ๕๐.๐๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน   
โดยไมตองจัดทําที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ  ๑๐๐.๐๐  เมตรจุดสุดทาย 

   ๑๙.๒.๒ หากระยะต้ังแตจุดที่ครบ  ๑๐๐.๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึง
จุดปลายตันของถนนมีระยะเกิน  ๕๐.๐๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย 
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  ๑๙.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 
   ๑๙.๓.๑ กรณีเปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคงวัดจากจุดศูนยกลาง 

ถึงกึ่งกลางถนน  ไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร 
   ๑๙.๓.๒ กรณีเปนรูปตัวที  (  T )  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที 

ดานละไมตํ่ากวา  ๕.๐๐  เมตร  เวนแตจัดทําที่บริเวณปลายตันใหมีความยาวของไหลตัวทีดานละ 
ไมตํ่ากวา  ๒.๕๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร   

   ๑๙.๓.๓ กรณีเปนรูปตัวแอล  (  L  )  ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดาน
ไมตํ่ากวา  ๕.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  หากจัดทําในบริเวณปลายตัน 
ของถนนใหจัดทําหางจากบริเวณปลายตันไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร   

   ๑๙.๓.๔ กรณีเปนรูปตัววาย  (  Y  )  ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย
ดานละไมตํ่ากวา  ๕.๐๐  เมตร  เวนแตจัดทําที่บริเวณปลายตันใหมีความยาวของไหลตัววายดานละ 
ไมตํ่ากวา  ๒.๕๐  เมตร  และ  ผิวจราจร  กวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  มุมตัววายตองไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา   

ขอ ๒๐ ที่จอดรถระหวางผิวจราจรกับทางเทา  ใหจัดทําในบริเวณตอไปนี้ 
  ๒๐.๑ ตลอดความยาวดานหนาที่ดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชยทุกแปลง

ตองจัดใหมีที่จอดรถดานหนาแตละแปลงไมนอยกวา  ๑  คัน  ตอ  ๑  แปลง  และใหมีลักษณะ  ดังนี้ 
   (๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถยนตต้ังฉากกับแนวทางเดินรถใหมีความกวาง

ไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร   
   (๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถยนตขนานแนวทางเดินรถ  หรือทํามุมกับ

ทางเดินรถนอยกวา  ๓๐  องศา  ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  
๖.๐๐  เมตร 

   (๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถยนตทํามุมกับทางเดินรถต้ังแต  ๓๐  องศา 
ข้ึนไป  ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตร   

   กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวงใหใชเขตหามปลูกสราง
อาคารเปนที่จอดรถได 

  ๒๐.๒ ตลอดความยาวสองฝงถนนเปนระยะทางขางละ  ๕๐.๐๐  เมตร  นับจาก
ปากทางเขาออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน  หรือทางหลวงทองถิ่นที่มีความกวางของ
เขตทางตั้งแต  ๓๐.๐๐  เมตรขึ้นไป  ใหจัดใหมีที่จอดรถความกวางฝงละ  ๒.๔๐  เมตร   
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   กรณีที่ถนนของโครงการที่ เชื่อมกับทางหลวงแผนดินหรือทางหลวง
ทองถิ่น  มีความกวางของผิวจราจร  ต้ังแต  ๑๒.๐๐  เมตรขึ้นไป  ไมตองจัดใหมีที่จอดรถตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๑ ทางเดินและทางเทา 
  ๒๑.๑ ถนนดานที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยที่ทําการจัดสรรที่ดินเพื่อ 

ที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม  ตองจัดใหมีทางเดินและทางเทามีความกวางทางเดินและทางเทาสุทธิ   
ไมตํ่ากวา  ๖๐  เซนติเมตร  ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีส่ิงกีดขวาง  ในกรณีที่เปนทางเดินและ 
ทางเทายกระดับ  ขอบทางเดินและทางเทาตองเปนคันหินสูงระหวาง  ๑๒  ถึง  ๑๕  เซนติเมตร  และเพื่อ
ประโยชนในการสัญจร  หรือเพื่อความปลอดภัยจุดที่เปนทางเขาออก  สูที่ดินแปลงยอยใหลดคันหินลง  
โดยทําเปนทางลาดใหรถยนตเขาออกได   แตให รักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทาเดิม   
ทางเดินและทางเทาสวนที่เปนทางเขา  -  ออกนี้ทําใหเปนผิวจราจรเชนเดียวกับขอ  ๒๒.๓  ทางเดินและ
ทางเทาสุทธิตองจัดทําเพื่อใชสัญจรเทานั้น  จะนําไปใชประโยชนอยางอื่นที่กอใหเกิดความไมสะดวก
ไมได 

  ๒๑.๒ ในบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางถนนกับทางเดินและทางเทาหรือทางเขาออก
ที่ดินแปลงยอย  กับทางเดินและทางเทาที่ไมอาจรักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทากันได  ใหลด
คันหินลง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสัญจรและความปลอดภัย 

  ๒๑.๓ การปลูกตนไม  หรือติดต้ังอุปกรณประดับถนนตองไมลํ้าลงมาในสวนที่
เปนทางเดินและทางเทาสุทธิ 

ขอ ๒๒ ระดับความสูงของหลังถนน 
  ๒๒.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๒๒.๒ ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทาง

สาธารณะที่ตอเนื่อง 
  ๒๒.๓ ผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แอสฟลทติกคอนกรีต  คอนกรีต

เสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลท  หรือปูทับดวยวัสดุอื่น  หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มี
ความหนา  และบดอัดจนมีความแนนตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด 

ขอ ๒๓ ความลาดชันและทางเลี้ยว 
  ๒๓.๑ ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดตองไมเกิน  ๗  สวนตอทางราบ  ๑๐๐  สวน 
  ๒๓.๒ ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบกันตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา  ๖๐  องศา  และ

ในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอยกวา  ๓๗.๐๐  เมตร  ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 
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ขอ ๒๔ การปาดมุมถนน 
  ๒๔.๑ ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  จะตองปาดมุมถนน

ใหกวางข้ึนอีกไมตํ่ากวาดานละ  ๑.๐๐  เมตร 
  ๒๔.๒ ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา  ๙๐  องศา  จะตองปาดมุมให

กวางข้ึนอีกตามความเหมาะสม 
ขอ ๒๕ สะพาน  สะพานทอ  และทอลอด 
  ๒๕.๑ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชนซ่ึงกวางนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  

จะตองทําเปนทอลอดตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร 
  ๒๕.๒ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชนซ่ึงกวางต้ังแต  ๒.๐๐  เมตร  แต

ไมเกิน  ๕.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพาน  หรือสะพานทอ  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจาก
กรุงเทพมหานคร 

  ๒๕.๓ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางเกิน  ๕.๐๐  เมตร  
แตไมเกิน  ๑๐.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานชวงเดียว  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจาก
กรุงเทพมหานคร 

  ๒๕.๔ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางเกิน  ๑๐.๐๐  เมตร
ข้ึนไป  จะตองทาํเปนสะพานตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้  ใหมีขนาดผิวจราจรของสะพาน  สะพานทอ  และทอลอดไมนอยกวาผิวจราจรของถนน
ที่ตอเชื่อมกับสะพาน  สะพานทอ  และทอลอด 

ขอ ๒๖ ใหติดต้ังปายสัญญาณจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัดตรงจุดที่เปน
เกาะกลางถนน  วงเวียน  ทางแยก  รองหรือสันนูนขวางถนน  ทุกแหง 

ขอ ๒๗ เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม  ความมั่นคงแข็งแรง  ความ
ปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบและการผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร
มีอํานาจที่จะส่ังการใหปรับเปลี่ยน  ขนาดเขตทาง  ทิศทางเดินรถ  ระดับและความลาดชัน  ทางเลี้ยว   
ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  สวนประกอบของถนนและปายสัญญาณการจราจร 

ขอ ๒๘ ตองจัดใหมีระบบไฟสองสวาง  และตองติดต้ังหัวดับเพลิงใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของการประปานครหลวง 
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หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 
 

ขอ ๒๙ ระบบไฟฟา 
ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟา  และดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐซ่ึงมีหนาที่ควบคุมเร่ืองไฟฟา   
ขอ ๓๐ ระบบประปา 
  ๓๐.๑ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูในบริเวณที่การประปานครหลวง  การประปา

สวนภูมิภาค  หรือ  การประปาสวนทองถิ่นแลวแตกรณี  สามารถใหบริการไดตองใชบริการของ
หนวยงานนั้น 

  ๓๐.๒ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูนอกบริเวณขอ  ๓๐.๑  ใหจัดทําระบบประปา
หรือระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภค  และจําตองดําเนินการตอไปนี้ 

   (๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการกอสราง
ระบบจายน้ําพรอมทั้งรายละเอียด  ประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบ
และรายการคํานวณดังกลาวเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร 

   (๒) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปาตองขอรับ
สัมปทานการจัดจําหนายน้ําประปา  จากหนวยราชการที่รับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทาน
ใหเรียบรอยกอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๓๑ ระบบโทรศัพท   
ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินจะจัดบริการโทรศัพทใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรร  ใหแสดงแผนการ

ดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครดวย 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

 
 

ขอ ๓๒ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
วาดวยการผังเมือง 

 



 หนา  ๖๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
 

 

ขอ ๓๓ สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา 
ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสวน  สนามเด็กเลน  และหรือสนามกีฬา  โดยคํานวณจากพื้นที่จัด

จําหนายไมนอยกวารอยละ  ๕  ซ่ึงจะตองมีที่ต้ัง  ขนาด  และรูปแปลงที่เหมาะสมสะดวกแกการเขาใช
ประโยชนและมีระยะแตละดานไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  และไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  
เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร  และใหปลูกไมยืนตนไมนอยกวารอยละ   
๒๕  ของพื้นที่สวน  ตามหลักวิชาการของภูมิสถาปตยกรรม  และพื้นที่สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  
ขางตน  ตองปลอดจากภาระผูกพันและการรอนสิทธิใด  ๆ   

ขอ ๓๔ โรงเรียนอนุบาล 
ในกรณีที่เปนการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ  ผูจัดสรรที่ดินจะตองกันพื้นที่ไวเปนที่ต้ังโรงเรียน

อนุบาล  จํานวน  ๑  แหง  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐๐  ตารางวา  และตองจัดใหมีพื้นที่ดังกลาวเพิ่มข้ึนทุก  ๆ  
๕๐๐   แปลง   หรือทุก   ๆ   ๑๐๐  ไร  ในกรณีที่ไมสามารถจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการได  ใหใชพื้นที่ดังกลาวจัดต้ังโรงเรียนประเภทอื่น  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  หากไมสามารถจัดต้ังโรงเรียนประเภทอื่นได  ใหจัดทําบริการสาธารณะและหรือ
สาธารณูปโภคอื่น  เชน  ศูนยเด็กเล็ก  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  เปนตน  โดยตองจัดทําใหแลว
เสร็จภายใน  ๕  ป  นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๓๕ การจัดรถรับสง 
ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินจะจัดใหมีรถรับสง  ใหแสดงแผนการดําเนินการตอคณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร 
ขอ ๓๖ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

  ๓๖.๑ ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร  
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กําหนดไวสูงกวาก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของกรุงเทพมหานครนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอ
กับสาธารณูปโภคอื่น  ๆ  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  หรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใช
ประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  ๓๖.๒ ที่ดินพรอมอาคารตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  และมีความกวาง
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๓๖.๓ พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผู จัดสรรที่ ดินได จัดไว เพื่อเปนที่ ต้ังสํานักงานของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัด
ใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
ในอาคารดังกลาว  ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะ 
ในโครงการจัดสรรที่ดิน  และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

เมื่อจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลวใหถือวาที่ดินตาม 
ขอ  ๓๖.๑  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๓๖.๒  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปนที่ต้ังสํานักงาน  
สโมสร  ฯลฯ  ตามขอ  ๓๖.๓  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๓๗ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น   
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ 
อธิบดีกรมที่ดิน 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร 
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