ข้อกําหนด
เกียวกับการจัดสรรทีดิ นเพือทีอยู่อาศัยและพาณิ ชยกรรมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 14(1) และมาตรา 16 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจัด สรรที ดิ น พ.ศ. 2543
คณะกรรมการจัดสรรทีดินกรุงเทพมหานคร ออกข้อกําหนดเกียวกับการจัดทําแผนผังโครงการและวิธกี ารในการจัดสรรทีดิน
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลางไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ข้อกําหนดนีเรียกว่า “ข้อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดินเพือทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ข้อกําหนดนีให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ 3

ให้ยกเลิก
(1) ข้อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544
(2) ข้อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดินกรุงเทพมหานคร ฉบับที 2 (พ.ศ. 2546)
ข้อ 4 บรรดาข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังอืนใดทีขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดนีให้ใช้ขอ้ กําหนดนีแทน
ข้อ 5 ในกรณีทีคณะกรรมการจัดสรรทีดินกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นเป็ นการจําเป็ นเพือประโยชน์ ในทาง
เศรษฐกิจ และสัง คม โดยคํ า นึ ง ถึง ประเภทของการจัด สรรทีดิน ทีตังของทีดิน การผัง เมือ ง คณะกรรมการจัด สรรทีดิน
กรุงเทพมหานครจะผ่อนผันการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดนีเป็ นการเฉพาะรายก็ได้
ทังนี การผ่อนผันตามวรรคหนึงต้องไม่ตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลาง เรือง
กําหนดนโยบายการจัดสรรทีดินเพือทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
หมวด 1
หลักเกณฑ์การจัดทําแผนผัง โครงการ และวิ ธีการในการจัดสรรทีดิ น
ข้อ 6

แผนผังการจัดสรรทีดิน ในการขออนุญาตทําการจัดสรรทีดิน ผูข้ อต้องจัดให้มแี ผนผังการจัดสรรทีดินนี
6.1 แผนผังสังเขป ได้แก่ แผนผังทีแสดง
(1) ทีตังบริเวณการจัดสรรทีดิน
(2) ลักษณะบริเวณทีดินโดยรอบ
(3) เส้นทางทีเข้าออกสูบ่ ริเวณการจัดสรรทีดิน จากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก
(4) การใช้ประโยชน์ ทีดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยระบุขอ้ ความ
ต่อไปนี คือ “ทีดินทีขอทําการจัดสรร ตังอยู่ในบริเวณ………………… (ระบุรายละเอียดตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองแต่ละ
ประเภท)”
6.2 แผนผังบริเวณรวม ได้แก่ แผนผังทีแสดง
(1) รูปต่อแปลงเอกสารสิทธิทนํี ามาทําการจัดสรรทีดิน
(2) รายละเอียดของทีสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทีอยู่ภายในบริเวณและบริเวณทีติดต่อกับทีดินทีขอ
จัดสรร
(3) เงือนไขเกียวกับทีดิน ทังของราชการและส่วนบุคคล
(4) ในกรณีทมีี โครงการต่อเนืองเป็ นหลายโครงการ ให้แสดงการเชือมต่อของโครงการทังหมดไว้ใน
แผนผังบริเวณรวมด้วย
6.3 แผนผังการแบ่งแปลงทีดิน ได้แก่ แผนผังทีแสดง
(1) การแบ่งแปลงทีดินแปลงย่อยเพือการจัดจําหน่ายโดยให้ระบุประเภทการใช้ทดิี นแต่ละแปลง
(2) การแบ่งแปลงทีดินเพือจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและเส้นทางถนน
กฎหมายอาคาร

6.4 แผนผังระบบสาธารณู ป โภคและบริก ารสาธารณะ ได้แ ก่ แผนผังทีแสดงรายละเอีย ดของระบบ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะทีจะจัดให้มี ได้แก่
(1) ระบบไฟฟ้ า
(2) ระบบประปา
(3) ระบบการระบายนํา
(4) ระบบบําบัดนําเสีย
(5) ระบบถนนและทางเท้า
(6) สวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
(7) ระบบอืนๆ ทีเกียวข้อง
แผนผังทุกรายการจะต้องแสดงรายละเอียดของสิงทีปรากฏอยู่ในสภาพปั จจุบนั และสภาพหลังจากการปรับปรุง
พัฒ นาแล้ว รายละเอียดของสิงทีต้อ งแสดงในแผนผังแต่ ล ะรายการให้เป็ น ไปตามประกาศของคณะกรรมการจัด สรรทีดิน
กรุงเทพมหานคร และจะต้องจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1 โดยให้มุมด้านล่างขวาจะต้องแสดงดัชนีแผนผังทีต่อกัน (ใน
กรณีทต้ี องแสดงแผนผังเกินกว่า 1 แผ่น) ชือโครงการ ชือและทีตังของสํานักงานจัดสรรทีดิน ชือและลายมือชือของผูอ้ อกแบบ
และวิศวกรผูค้ าํ นวณระบบต่างๆ พร้อมทังเลขทะเบียนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและ
หรือสถาปั ตยกรรมด้วย
ข้อ 7 โครงการและวิธกี ารในการจัดสรรทีดิน
ในการขออนุ ญ าตจัด สรรที ดิน นอกจากหลัก ฐานและรายละเอีย ดทีต้ อ งแสดงตามความในมาตรา 23 แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงซึงออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีดิน พ.ศ. 2543
แล้ว ผูข้ อต้องแสดงโครงการและวิธกี ารในการจัดสรรทีดิน เพือเป็ นหลักฐานการดําเนินงานในเรืองต่างๆ ดังมีรายการต่อไปนี
7.1 หลักฐานการอนุ ญาตยินยอมจากหน่ วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งรองรับนํ าทิง (ในกรณีต้องได้รบั
อนุญาตหรือยินยอม)
7.2 หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม (ในกรณีตอ้ งจัดทํา)
7.3 ในกรณีจดั ระบบประปาทีใช้บริการของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมภิ าค หรือการประปา
ส่วนท้องถิน ต้องแนบหลักฐานการรับรองจากหน่ วยงานนันว่า สามารถให้บริการได้ หากจัดระบบประปาสัมปทานให้แสดง
หลักฐานการได้รบั สัมปทานประกอบกิจการประปา ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58
7.4 วิธกี ารในการปรับปรุงพืนทีดิน การรวม การปรับแต่งให้พนที
ื ดินเกิดความเหมาะสมในการปลูกสร้าง
อาคาร ทังนีจะต้องกําหนดระดับความสูงตําของพืนดินและวัสดุทนํี ามาใช้ในการถมปรับทีดิน ทังบริเวณส่วนจําหน่าย และส่วน
สาธารณูปโภค
7.5 วิธกี ารในการจัดจําหน่ายทีดินเปล่าและหรือทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง จะจําหน่ายโดยวิธเี งินสดหรือเงิน
ผ่อน ตามระยะเวลาทีผูซ้ อสามารถเลื
ื
อกได้
7.6 วิธกี ารในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
7.7 การเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการและค่าบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
7.8 สิทธิของผูซ้ อในการใช้
ื
หรือได้รบั บริการจากบริการสาธารณะทีผูจ้ ดั สรรจัดให้มใี นบริเวณการจัดสรร
ทีดิน
7.9 ภาระผูกพันต่างๆ ทีบุคคลอืนมีสว่ นได้เสียเกียวกับทีดินทีขอจัดสรรนัน
7.10 สัญญาหรือเงือนไขในการใช้ประโยชน์ทดิี นในทีดินแปลงย่อยทีผู้ซอจะต้
ื
องปฏิบตั ิเพือประโยชน์ต่อ
ชุมชนทางด้านความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ความเพิมพูนมูลค่าในทรัพย์สนิ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
7.11 หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหน่วยงานอืนๆ (ถ้ามี)
กฎหมายอาคาร

หมวด 2
ขนาดและเนื อทีของทีดิ นทีทําการจัดสรร
ข้อ 8

ขนาดของทีดินจัดสรร แบ่งเป็ น 3 ขนาด คือ
8.1 ขนาดเล็ก จํานวนแปลงย่อยเพือจําหน่ายไม่เกิน 99 แปลง หรือเนือทีทังโครงการตํากว่า 19 ไร่
8.2 ขนาดกลาง จํานวนแปลงย่อยเพือจัดจําหน่ ายตังแต่ 100 - 499 แปลง หรือเนือทีทังโครงการ 19 -

100 ไร่
8.3 ขนาดใหญ่ จํานวนแปลงย่อยเพือจัดจําหน่ายตังแต่ 500 แปลง หรือเนือทีทังโครงการเกินกว่า 100 ไร่
การจัดทําสาธารณู ปโภคหรือบริการสาธารณะภายในโครงการจัดสรรทีดินต้องทําในทีดินทีมีชอผู
ื ข้ อใบอนุ ญาตทํา
การจัดสรรทีดินเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในทีดินเท่านัน
ข้อ 9 การจัดสรรทีดินเพือทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทีดินแปลงย่อยจะต้องมีขนาดและเนือทีของทีดินแยกเป็ น
ประเภท ดังนี
9.1 การจัดสรรทีดินเพือการจําหน่ ายเฉพาะทีดิน หรือทีดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดียว ทีดินแปลง
ย่อยต้องมีขนาดความกว้าง หรือ ความยาวไม่ตํากว่า 12.00 เมตร และมีเนือทีไม่ตํากว่า 50 ตารางวา หากความกว้างหรือ
ความยาวไม่ได้ขนาดดังกล่าว ต้องมีเนือทีไม่ตํากว่า 60 ตารางวา
9.2 การจัดสรรทีดินเพือการจําหน่ายพร้อมอาคารประเภท บ้านแฝด ทีดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้างไม่
ตํากว่า 9.00 เมตร และมีเนือทีไม่ตํากว่า 35 ตารางวา
9.3 การจัดสรรทีดินเพือการจําหน่ ายพร้อมอาคารประเภทบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ทีดินแต่ละแปลง
ต้องมีความกว้างไม่ตํากว่า 4.00 เมตร และมีเนือทีไม่ตํากว่า 16 ตารางวา
ข้อ 10 ระยะห่างของตัวอาคารจากเขตทีดินและการเว้นช่องว่างระหว่างแปลงทีดินให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
ข้อ 11 ห้ามแบ่งแปลงทีดินเป็ นแนวตะเข็บ เป็ นเศษเสียวหรือมีรปู ร่างทีไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 12 เพือประโยชน์ในการจัดขนาด และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้เพียงพอต่อการ
ใช้ป ระโยชน์ ในทีดิน ของโครงการจัดสรรทีดิน ในอนาคต ให้ทีดิน แปลงอืนในโครงการจัด สรรทีดิน ซึงมีเนื อทีเกิน กว่า 100
ตารางวาขึนไปจะต้องนํามารวมเพือคํานวณจํานวนแปลงทีดินใหม่โดยใช้เกณฑ์เฉลียเนือที 100 ตารางวา ต่อ 1 แปลง จํานวน
แปลงทีดินทีคํานวณได้จากเกณฑ์เฉลียนีให้นําไปรวมกับจํานวนทีดินแปลงย่อยทีจัดขนาดตามเกณฑ์กําหนดเพือใช้ในการ
กําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะตามข้ออืนๆ ต่อไป
หากลักษณะทัวไปของการจัดสรรทีดินเป็ นการแบ่ งทีดิน แปลงย่อยเป็ นประเภท บ้านแฝด บ้านแถวและอาคาร
พาณิชย์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของพืนทีจัดจําหน่ายทังโครงการ ให้ใช้เกณฑ์เฉลียของเนือทีบ้านแฝด บ้านแถว และอาคาร
พาณิชย์ทุกแปลงในโครงการจัดสรรทีดินนันเป็ นเกณฑ์เฉลียต่อ 1 แปลง จํานวนแปลงทีดินทีคํานวณได้จากเกณฑ์เฉลียนีให้
นําไปรวมกับจํานวนบ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ เพือใช้ในการกําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณู ปโภค และ
บริการสาธารณะตามข้ออืนๆ ต่อไป
หมวด 3
ข้อกําหนดเพือประโยชน์เกียวกับการสาธารณสุข
ข้อ 13 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู ให้เป็ นไปตามข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
หมวด 4
ข้อกําหนดเพือประโยชน์เกียวกับการรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม
ข้อ 14 ระบบการระบายนํา
14.1 ในกรณีทระบบป้
ี
องกันนํ าท่วมใช้แบบพืนทีปิ ดล้อม (Polder System) ให้จดั สร้างคันกันนํ าถาวรสูง
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กว่าระดับนําสูงสุดทีเคยเกิดขึนในอดีต หรือทีคาบอุบตั ไิ ม่น้อยกว่า ปี ไม่น้อยกว่า . เมตร ถ้าเป็ นคันดินต้องมีผวิ จราจร
กว้างไม่น้อยกว่า . เมตร ล้อมรอบพืนทีโครงการจัดสรรทีดิน โดยให้ถอื ว่าคันกันนําดังกล่าวเป็ นสาธารณูปโภคของโครงการ
จัดสรรทีดิน และจะต้องมีการตรวจซ่อมบํารุงให้มสี ภาพการใช้งานไม่ดอ้ ยกว่าเดิม
14.2 การระบายนําภายในพืนทีโครงการจัดสรรทีดินทีผ่านการใช้จากกิจกรรมต่างๆ และนํ าฝนจากพืนที
ภายในโครงการ โดยใช้ท่อหรือรางระบายนํา ต้องได้รบั การออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการระบายนํา (แหล่งนํา)
วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสิงแวดล้อม
14.3 คุณภาพนํ าทิงทีออกจากระบบการระบายนํ าและระบบบําบัดนํ าเสียของพืนทีโครงการจัดสรรทีดิน
ไปสู่แหล่งรองรับนํ าทิง (คู คลอง หรือทางนํ าสาธารณะอืนใด) จะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานนํ าทิงฉบับล่าสุด ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ าทิงจากทีดินจัดสรร หรือกฎหมายอืนทีใช้
บังคับ
14.4 การระบายนําออกจากโครงการจะต้องได้รบั อนุ ญาตหรือยินยอมจากผูด้ ูแลรับผิดชอบแหล่งรองรับนํา
ทิงนันๆ
14.5 การคํานวณปริม าณนํ าและขีดความสามารถในการรองรับ ปริม าณนํ าของระบบการระบายนํ าให้
ดําเนินการ ดังนี
(1) ปริม าณนํ าฝน ใช้เ กณฑ์ ป ริม าณฝนตกปกติ โ ดยเฉลียในคาบอุ บ ัติ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี ของ
กรุงเทพมหานคร และการคํานวณปริมาณนําท่า (Runoff) ของระบบการระบายนําให้ใช้วธิ หี ลักเหตุผล (Rational Method) โดย
ทีสัมประสิทธิการไหลนองของนําฝนเฉลียของทีดินแปลงย่อยจะต้องมีค่าไม่ตํากว่า 0.6
(2) ปริมาณนํ าเสียใช้เกณฑ์ปริมาณไม่ตํากว่าร้อยละ 95 ของนํ าใช้ แต่ต้องไม่ตํากว่า 1 ลูกบาศก์
เมตร ต่อครัวเรือนต่อวัน
(3) ปริมาณนําไหลซึมเข้าระบบท่อระบายนําต่อวัน ต้องไม่ตํากว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ต่อความยาว
ท่อระบายนํา 1 กิโลเมตร หรือค่าอืนตามข้อมูลทีอ้างอิงซึงต้องเชือถือได้ในทางวิชาการ โดยต้องสอดคล้องกับประเภทวัสดุของ
ท่อหรือรางระบายนํา
(4) การคํานวณขีดความสามารถการระบายนําของท่อระบายนําโดยทัวไปให้ใช้
สมการแมนนิง
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ประกอบให้ชดั เจน
ท่อระบายนํ าจะต้องสามารถระบายนํ าตามปริมาณนํ าขันตําทีกําหนดในข้อ 14.5(1) ถึง 14.5(3) ได้
ในกรณีทระดั
ี บนําของแหล่งรองรับนําทิงอยู่สงู กว่าระดับหลังท่อระบายนําของโครงการจะต้องมีการคํานวณท่อส่วนทีจมนํา โดย
แสดงผลของระดับนําย้อนกลับ (Back Water Level) ทีเกิดจากการจมนําของท่อดังกล่าวด้วย
14.6 ระบบการระบายนําของโครงการจัดสรรทีดิน จะต้องประกอบด้วย
(1) ท่อระบายนําและบ่อพัก (พร้อมฝา) หรือ
(2) รางระบายนํา พร้อมฝา
(3) บ่อสูบหรือสถานีสบู (ถ้ามี) ภายในระบบการระบายนําจะต้องประกอบด้วยเครืองสูบนํา ตะแกรง
ดักขยะ และบริเวณดักเศษดินทราย ส่วนบ่อสูบหรือสถานีสบู นําบริเวณทีบรรจบกับระบบระบายนําสาธารณะ หรือแหล่งรองรับ
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นําสาธารณะ ให้มปี ระตูนําเพิมขึนอีกหนึงองค์ประกอบ เพือให้สามารถระบายนําออกได้ในกรณีทระดั
ี บนําของแหล่งรองรับนํ า
สาธารณะภายนอกตํากว่าระดับนําภายในโครงการ
(4) บ่อตรวจคุณภาพนําทิงประจําทีดินแปลงย่อย
(5) บ่ อตรวจคุ ณ ภาพนํ าทิงรวมของโครงการ พร้อ มตะแกรงดัก ขยะก่ อนระบายนํ าลงสู่ท างนํ า
สาธารณะ
(6) กรณีทมีี บ่อผันนําลงสู่ทางนําสาธารณะจะต้องจัดให้มตี ะแกรงดักขยะก่อนระบายนําลงสู่ทางนํา
สาธารณะ
(7) แหล่งรองรับนําทิงจากการระบายนําและจากระบบบําบัดนําเสีย
14.7 การจัดทํารายการคํานวณระบบการระบายนํา (ต้องนําเสนอรายการคํานวณประกอบกับแผนผังระบบ
การระบายนํา) จะต้องประกอบด้วย
(1) กราฟนําฝนออกแบบ
(2) สูตรทีใช้ในการคํานวณนําฝน - นําท่า
(3) สูตรทีใช้ในการคํานวณชลศาสตร์การไหลของนําในท่อระบายนํา
(4) พืนทีรองรับนําฝน หรือพืนทีระบายนําฝนลงสูท่ ่อหรือรางระบายนํา (ในหน่ วยตารางเมตร หรือ
ตารางกิโลเมตร) พร้อมค่าสัมประสิทธิการไหลนองประจําพืนทีรองรับนําฝน
(5) ปริมาณนําท่าทีจะเข้าสูท่ ่อ หรือรางระบายนํา (ในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
(6) ขนาดของท่อ หรือรางระบายนําในแต่ละส่วนของระบบระบายนํา
(7) ความลาดเอียงของท่อ หรือรางระบายนํา
(8) ความลาดเอียงของเส้นชลศาสตร์การไหล (Hydraulic Grade Line)
(9) ความเร็วของการไหลของนําในท่อ หรือรางระบายนํา
(10) ความลึกของท้องท่อ หรือรางระบายนํา (Invert Elevation)
(11) ขนาดของบ่ อ สูบ หรือ สถานี สูบ (ถ้ามี) และต้อ งแสดงปริม าณนํ าท่ าทีระบายออกสู่แ หล่ งนํ า
สาธารณะรวมทังระดับนําสูงสุดของแหล่งรองรับนําทิงของระบบการระบายนําของโครงการจัดสรรทีดิน
รายการคํานวณทังหมดนีต้องจัดทําขึนตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการระบาย
นํ า (แหล่งนํ า) และวิศวกรรมโยธาสามารถตรวจสอบความเพียงพอและความมันคงแข็งแรงของวัสดุทใช้
ี ในระบบได้ โดยผู้
คํานวณออกแบบต้องลงนามพร้อมส่งสําเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
14.8 เงือนไขต่างๆ ทีต้องปฏิบตั ิในการจัดทําแผนผังระบบการระบายนํ า และการจัดทํารายการคํานวณ
ทางวิชาการ ประกอบด้วย
(1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อระบายนําขนาดเล็กทีสุดไม่ตํากว่า 40 เซนติเมตร ยกเว้น
ในกรณีเลือกใช้ระบบระบายนําเสียแยกจากระบบระบายนําฝน
(2) ท่ อระบายนํ าทีนํ ามาจัด ทําระบบการระบายนํ าจะต้อ งได้รบั มาตรฐานอุ ตสาหกรรม (มอก.)
สําหรับใช้ในการระบายนําและ
ก. ต้องเป็ นวัสดุททนทานต่
ี
อการกัดกร่อนของนําเสียและนําฝนได้
ข. ต้องรับนําหนักกดจากพืนทีด้านบน และยานพาหนะทีสัญจรผ่านไปโดยไม่เสียหาย
(3) ความเอียงลาดของท่อระบายนํา กรณีทท่ี อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ต้องมีความ
ลาดเอีย งของท่ อ ไม่ ตํ ากว่ า 1 : 500 และสําหรับ ท่ อ ระบายนํ ามีข นาดใหญ่ ก ว่า จะต้อ งมีค วามลาดเอีย ง ของท่ อ ไม่ ตํ ากว่ า
1 : 1000 โดยจัดให้ความลาดเอียงของระดับหลังท่อระบายนํ า (Soffit/Crown Elevation) ต่ อเนืองกันไปตลอดทังระบบการ
ระบายนํา
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(4) การกําหนดประเภทเครืองสูบนํ า ปริมาตรบ่อสูบ หรือสถานีสบู นํ า และระดับนําทีเครืองสูบนํ า
เริม - หยุดทํางานให้เป็ นไปตามหลักวิชาการ ทังนี ระดับนํ าสูงสุดทีกําหนดให้เครืองสูบนํ าเริมทํางานต้องไม่เกินกึงหนึงของ
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อนําทีเข้าสูบ่ ่อสูบนํา
(5) แนวระบบระบายนําต้องไม่พาดผ่านทางนํา หรือแหล่งนําสาธารณประโยชน์ นอกจากจะมีระบบ
พิเศษ เพือการส่งนําไปโดยไม่ปนเปื อนกับนําในทางนําหรือแหล่งนําสาธารณประโยชน์
(6) บ่อพักท่อระบายนํา
ก. ประเภทบ้านเดียว ต้องจัดให้มปี ระจําทุกแปลงย่อย
ข. ประเภทบ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์จดั ให้หนึงบ่อต่อสองแปลง ทังนีต้องแยก
ท่อระบายนําเข้าบ่อพักออกจากกันและระยะห่างระหว่างบ่อพักต้องไม่เกิน 15.00 เมตร โดยต้องมีทุกจุดทีมีการเปลียนขนาดท่อ
และจุดบรรจบของท่อ หรือรางระบายนํา และตังอยู่ในพืนทีของแผนผังโครงการจัดสรรทีดิน
(7) กรณีพนที
ื ทําการจัดสรรทีดินมีระดับสูงตําต่างกันให้แสดง
ก. เส้นชันความสูงตําของพืนทีลงในแผนผังแสดงแนวเส้นท่อระบายนํา โดยมีช่วงห่างกันทุก
ระดับความสูง 1.00 เมตร หรือน้อยกว่า
ข. ระดับของพืนทีทีจะปรับแต่ง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(8) ต้องแสดงแหล่งรองรับนําทิงให้ชดั เจนในแผนผัง หากใช้ลาํ รางสาธารณะเป็ นทางระบายนํา ให้
แสดงภาพความกว้าง ความลึกของลํารางจากบริเวณทีจัดสรรไปจนถึงแหล่งรองรับนําทิง ในกรณีแยกระบบระบายนําเสียออก
จากระบบระบายนําฝนให้แสดงแบบรายละเอียดและรายการคํานวณทางวิชาการของทังสองระบบแยกจากกัน แต่ละระบบต้อง
มีรายละเอียดต่างๆ ตามข้างต้นทังหมด รวมทังระดับและรูปตัดของทุกจุดทีมีการตัดผ่านหรือบรรจบกันของระบบทังสอง
ข้อ 15 ระบบบําบัดนําเสีย
15.1 นํ าทีผ่ านการใช้จ ากทุ ก กิจ กรรมในแปลงทีดิน จัดสรรถือเป็ น นํ าเสีย ทีจะต้องได้รบั การบําบัด ให้มี
คุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิง
จากทีดิน จัดสรรและเรืองกําหนดให้ทีดินจัด สรรเป็ น แหล่งกําเนิด มลพิษ ทีจะต้องถู กควบคุม การปล่อยนํ าเสียลงสู่แหล่งนํ า
สาธารณะ หรือออกสูส่ งแวดล้
ิ
อม หรือกฎหมายอืนทีใช้บงั คับ จึงจะระบายลงสูแ่ หล่งรองรับนําทิงได้ในกรณีททีี ดินจัดสรรทีรังวัด
เป็ นแปลงย่อย เพือจําหน่ ายตํากว่า 100 แปลง ให้นําประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรือง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ าทิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด สําหรับอาคาร ประเภท ค. มาบังคับใช้แทนโดย
อนุโลม
15.2 ระบบบําบัดนําเสียจะเป็ นประเภทระบบบําบัดนําเสียอิสระเฉพาะแต่ละทีดินแปลงย่อย หรือ ประเภท
ระบบบําบัดกลางทีรวบรวมนําเสียมาบําบัดเป็ นจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้ และแต่ละระบบเหล่านันจะใช้วธิ หี รือขบวนการบําบัด
แบบใด วิธใี ด ให้แสดงระบบในแผนผังและรายการคํานวณทางวิชาการ โดยผู้คํานวณออกแบบต้องลงนามพร้อมส่งสําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
15.3 ระบบบําบัดนําเสียทุกประเภทจะต้องมีบ่อตรวจคุณภาพนําทิงทีสามารถเข้าไปตรวจสอบคุณภาพนํา
ทิงตลอดเวลา
หมวด 5
ข้อกําหนดเพือประโยชน์เกียวกับการคมนาคม การจราจร และความปลอดภัย
ข้อ 16 ทีดินแปลงย่อยในโครงการทุกแปลงต้องติดถนนทีใช้เป็ นสาธารณูปโภคสําหรับเป็ นทางเข้าออกของรถยนต์
โดยมีความกว้างของหน้าแปลงต้องไม่ตํากว่า 4.00 เมตร
ข้อ 17 ขนาดของถนนทีต้องจัดให้มกี ารจัดสรรทีดินแต่ละโครงการให้มคี วามกว้างของเขตทางและผิวจราจรเป็ น
สัดส่วนกับจํานวนทีดินแปลงย่อย ดังนี
กฎหมายอาคาร

(1) ถนนทีใช้เป็ นทางเข้าออกสู่ทีดินแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง หรือเนือทีตํากว่า 19 ไร่ ต้องมีความ
กว้างของเขตทางไม่ตํากว่า 9.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร ไม่ตํากว่า 6.00 เมตร
(2) ถนนทีใช้เป็ น ทางเข้าออกสู่ทีดิน แปลงย่ อยตังแต่ 100 - 299 แปลง หรือเนื อที 19 - 50 ไร่ ต้อ งมี
ความกว้างของเขตทางไม่ตํากว่า 12.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร ไม่ตํากว่า 8.00 เมตร
(3) ถนนทีใช้เป็ นทางเข้าออกสู่ทดิี นแปลงย่อยตังแต่ 300 - 499 แปลง หรือเนือทีเกินกว่า 50 ไร่ แต่ไม่
เกิน 100 ไร่ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ตํากว่า 16.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร ไม่ตํากว่า 12.00 เมตร
(4) ถนนทีใช้เป็ นทางเข้าออกสู่ทดิี นแปลงย่อยตังแต่ 500 แปลงขึนไป หรือมากกว่า 100 ไร่ขนไป
ึ ต้องมี
ความกว้างของเขตทางไม่ตํากว่า 18.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ตํากว่า 13.00 เมตร มีเกาะกลางถนนกว้างไม่
น้อยกว่า 1.00 เมตร และมีทางเท้ากว้างข้างละ 2.00 เมตร
ในกรณี ทีทีดิน แปลงย่ อ ยมีห น้ า แปลงทีดิน ติด ต่ อ กับ เขตห้า มปลูก สร้างอาคารในทางหลวงแผ่ น ดิน ทางหลวง
ท้องถิน ให้ปรับปรุงเขตทางนันเป็ นผิวจราจร โดยให้เชือมเป็ นส่วนเดียวกับผิวจราจรของทางหลวง นอกจากจะมีเกณฑ์บงั คับ
เป็ นอย่างอืน
ข้อ 18 ถนนทีเป็ นทางเข้าออกของโครงการจัดสรรทีดินทีบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหรือทางสาธารณประโยชน์
ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่น้อยกว่าเกณฑ์กาํ หนดตามข้อ 17 นอกจากจะมีเกณฑ์บงั คับเป็ นอย่างอืน
ถนนสาธารณประโยชน์ทเป็
ี นทางเข้าออกโครงการจัดสรรทีดิน ต้องมีความกว้างของผิวจราจรไม่ตํากว่า 5.00 เมตร
หรือเขตทางไม่ตํากว่า 6.00 เมตร และผิวจราจรต้องไม่ตํากว่า 5.00 เมตร
ข้อ 19 ถนนแต่ละสายให้มคี วามยาวจากทางแยกหนึงถึงอีกทางแยกหนึงไม่เกิน 300.00 เมตร และไม่ควรให้เป็ น
แนวตรงยาวเกินกว่า 600.00 เมตร
ถนนในโครงการทีมีความยาวระหว่างทางแยกเกินกว่า 120.00 เมตร ให้จดั ทําสันชะลอความเร็วทุกระยะไม่เกิน
120.00 เมตร ถนนทีเป็ นปลายตันต้องจัดให้มที กลั
ี บรถ ดังนี
19.1 ถนนปลายตันทีมีระยะเกิน 50.00 เมตร แต่ไม่เกิน 100.00 เมตร ให้จดั ทํา ทีกลับรถบริเวณปลายตัน
19.2 ถนนปลายตันทีมีระยะความยาวเกิน 100.00 เมตร ให้จดั ทําทีกลับรถทุกระยะ 100.00 เมตร แต่หาก
มีระยะเป็ นเศษไม่ครบ 100.00 เมตร ต้องจัดทําทีกลับรถตามเงือนไขต่อไปนี
19.2.1 หากระยะตังแต่จุดทีครบ 100.00 เมตร จุดสุดท้ายไปจนถึงจุดปลายตันของถนนมีระยะไม่
เกิน 50.00 เมตร ให้จดั ทําทีกลับรถทีบริเวณปลายตันของถนนโดยไม่ต้องจัดทําทีกลับรถในบริเวณ ทีครบระยะ 100.00 เมตร
จุดสุดท้าย
19.2.2 หากระยะตังแต่จุดทีครบ 100.00 เมตร จุดสุดท้ายไปจนถึงจุดปลายตันของถนนมีระยะ
เกิน 50.00 เมตร ให้จดั ทําทีกลับรถทีบริเวณปลายตันของถนนด้วย
19.3 ทีกลับรถต้องจัดให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ดังนี
19.3.1 กรณี ทเป็
ี นวงเวียน ต้องมีรศั มีความโค้งวัดจากจุดศูนย์กลางถึงกึงกลางถนนไม่ตํากว่า
6.00 เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ตํากว่า 6.00 เมตร
19.3.2 กรณีทเป็
ี นรูปตัวที (T) ต้องมีความยาวสุทธิของไหล่ตวั ทีดา้ นละไม่ตํากว่า 5.00 เมตร เว้น
แต่จดั ทําทีบริเวณปลายตันให้มคี วามยาวของไหล่ตวั ทีดา้ นละไม่ตํากว่า 2.50 เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ตํากว่า 4.00 เมตร
19.3.3 กรณีทเป็
ี นรูปตัวแอล (L) ต้องมีความยาวสุทธิของขาแต่ละด้านไม่ตํากว่า 5.00 เมตร และ
ผิวจราจรกว้างไม่ตํากว่า 4.00 เมตร หากจัดทําในบริเวณปลายตันของถนนให้จดั ทําห่างจากบริเวณปลายตันไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
19.3.4 กรณี ทีเป็ น รูป ตัว วาย (Y) ต้องมีค วามยาวสุท ธิของแขนตัววายด้านละไม่ ตํ ากว่ า 5.00
เมตร เว้นแต่จดั ทําทีบริเวณปลายตันให้มคี วามยาวของไหล่ตวั วายด้านละไม่ตํากว่า 2.50 เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ตํากว่า
4.00 เมตร มุมตัววายต้องไม่เล็กกว่า 120 องศา
1
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ข้อ 20 ทีจอดรถสําหรับทีดินแปลงย่อยประเภทอาคารพาณิชย์ ต้องจัดให้มจี ํานวนทีจอดรถไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อ

1 แปลง
20.1 กรณีจดั ทําทีจอดรถบริเวณด้านหน้าของทีดินแปลงย่อยแต่ละแปลง ให้มลี กั ษณะ ดังนี
(1) กรณีจดั ให้มที จอดรถยนต์
ี
ตงฉากกั
ั
บแนวทางเดินรถให้มคี วามกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และ
ความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
(2) กรณีจดั ให้มที จอดรถยนต์
ี
ขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถน้อยกว่า 30 องศา ให้
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
(3) กรณีจดั ให้มที จอดรถยนต์
ี
ทํามุมกับทางเดินรถตังแต่ 30 องศา ขึนไป ให้มคี วามกว้างไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
ให้แสดงขอบเขตทีจอดรถแต่ละคันไว้ให้ปรากฏในบริเวณทีจอดรถ
20.2 กรณีจดั ทีจอดรถบริเวณพืนทีทีจัดไว้เป็ นทีจอดรถในบริเวณอืนต้องจัดทีจอดรถในบริเวณใกล้เคียง
ทีดินแปลงย่อย และสามารถเดินทางได้โดยสะดวกมีระยะทางไม่เกิน . เมตรจากทีดินแปลงย่อยซึงอยู่ในโครงการจัดสรร
ทีดินเดียวกัน และให้ถอื เป็ นสาธารณู ปโภคของโครงการจัดสรรทีดินนันทีให้ใช้เฉพาะทีดินแปลงย่อยประเภทอาคารพาณิชย์
โดยให้มีลกั ษณะการจัดทําตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และให้แสดงขอบเขตทีจอดรถแต่ ละคันไว้ให้ปรากฏใน
บริเวณทีจอดรถดังกล่าวด้วย
ข้อ 21 ทางเดินและทางเท้า
21.1 ถนนด้านทีใช้เป็ นทางเข้าออกสู่ทดิี นแปลงย่อยทีทําการจัดสรรทีดินเพือทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
ต้องจัดให้มที างเดินและทางเท้ามีความกว้างทางเดินและทางเท้าสุทธิไม่ตํากว่า 60 เซนติเมตร ตลอดความยาวของถนนโดยไม่
มีส ิงกีด ขวาง ในกรณี ทีเป็ น ทางเดิน และทางเท้ายกระดับ ขอบทางเดิน และทางเท้า ต้อ งเป็ น คัน หิน สูงระหว่ าง 12 ถึง 15
เซนติเมตร และเพือประโยชน์ในการสัญจร หรือเพือความปลอดภัยจุดทีเป็ นทางเข้าออก สู่ทดิี นแปลงย่อยให้ลดคันหินลงโดย
ทําเป็ นทางลาดให้รถยนต์เข้าออกได้ แต่ให้รกั ษาระดับทางเดินและทางเท้าให้สงู เท่าเดิม ทางเดินและทางเท้าส่วนทีเป็ นทางเข้า
- ออกนีทําให้เป็ นผิวจราจรเช่นเดียวกับข้อ 22.3 ทางเดินและทางเท้าสุทธิต้องจัดทําเพือใช้สญ
ั จรเท่านัน จะนําไปใช้ประโยชน์
อย่างอืนทีก่อให้เกิดความไม่สะดวกไม่ได้
21.2 ในบริเวณจุด เชือมต่ อ ระหว่ างถนนกับ ทางเดิน และทางเท้าหรือ ทางเข้าออกทีดิน แปลงย่ อ ย กับ
ทางเดินและทางเท้าทีไม่อาจรักษาระดับทางเดินและทางเท้าให้สงู เท่ากันได้ ให้ลดคันหินลง ทังนีเพือประโยชน์ในการสัญจร
และความปลอดภัย
21.3 การปลูกต้นไม้ หรือติดตังอุปกรณ์ประดับถนนต้องไม่ลาลงมาในส่
ํ
วนทีเป็ นทางเดินและทางเท้าสุทธิ
ข้อ 22 ระดับความสูงของหลังถนน
22.1 ต้องให้สอดคล้องกับระบบการระบายนําในบริเวณการจัดสรรทีดิน
22.2 ต้องจัดทําให้ได้ระดับและมาตรฐานทีสอดคล้องกับถนนหรือทางสาธารณะทีต่อเนือง
22.3 ผิวจราจรต้องเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟั ลท์ตกิ คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็กลาดด้วยแอสฟั ลท์
หรือ ปู ท ับ ด้ ว ยวัส ดุ อืน หรือ ลาดยางแอสฟั ลท์ ร องด้ ว ยชันวัส ดุ พื นทางที มีค วามหนา และบดอัด จนมี ค วามแน่ น ตามที
กรุงเทพมหานครกําหนด
ข้อ 23 ความลาดชันและทางเลียว
23.1 ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดต้องไม่เกิน 7 ส่วนต่อทางราบ 100 ส่วน
23.2 ทางเลียวหรือทางบรรจบกันต้องไม่เป็ นมุมแหลมเล็กกว่า 60 องศา และในกรณีทางเลียวทีห่างกัน
น้อยกว่า 37.00 เมตร ต้องเป็ นมุมป้ านไม่เล็กกว่า 120 องศา
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ข้อ 24 การปาดมุมถนน
24.1 ปากทางของถนนทีมีเขตทางตํากว่า 12.00 เมตร จะต้องปาดมุมถนนให้กว้างขึนอีกไม่ตํากว่าด้านละ
1.00 เมตร
24.2 ปากทางของถนนดังกล่าวเป็ นมุมเล็กกว่า 90 องศา จะต้องปาดมุมให้กว้างขึนอีกตามความเหมาะสม
ข้อ 25 สะพาน สะพานท่อ และท่อลอด
25.1 ถนนทีตัดผ่านลํารางสาธารณประโยชน์ซงกว้
ึ างน้อยกว่า 2.00 เมตร จะต้องทําเป็ นท่อลอดตามแบบ
การก่อสร้างทีได้รบั อนุญาตจากกรุงเทพมหานคร
25.2 ถนนทีตัดผ่านลํารางสาธารณประโยชน์ซงกว้
ึ างตังแต่ 2.00 เมตร แต่ไม่เกิน 5.00 เมตร จะต้องทํา
เป็ นสะพาน หรือสะพานท่อ ตามแบบการก่อสร้างทีได้รบั อนุญาตจากกรุงเทพมหานคร
25.3 ถนนทีตัดผ่านคลองสาธารณประโยชน์ทมีี ความกว้างเกิน 5.00 เมตร แต่ไม่เกิน 10.00 เมตร จะต้อง
ทําเป็ นสะพานช่วงเดียว ตามแบบการก่อสร้างทีได้รบั อนุญาตจากกรุงเทพมหานคร
25.4 ถนนทีตัดผ่านคลองสาธารณประโยชน์ทมีี ความกว้างเกิน 10.00 เมตรขึนไป จะต้องทําเป็ นสะพาน
ตามแบบการก่อสร้างทีได้รบั อนุญาตจากกรุงเทพมหานคร
ทังนี ให้มีขนาดผิวจราจรของสะพาน สะพานท่อ และท่อลอดไม่น้อยกว่าผิวจราจรของถนนทีต่อเชือมกับสะพาน
สะพานท่อ และท่อลอด
ข้อ 26 ให้ ติ ด ตังป้ ายสัญ ญาณจราจรและอุ ป กรณ์ ส ะท้ อ นแสงไฟให้ เห็น ได้ ช ัด ตรงจุ ด ทีเป็ นเกาะกลางถนน
วงเวียน ทางแยก ร่องหรือสันนูนขวางถนน ทุกแห่ง
ข้อ 27 เพือประโยชน์ ในด้านความสะดวกต่ อการคมนาคม ความมันคงแข็งแรง ความปลอดภัย ความสวยงาม
ความเป็ นระเบียบและการผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรทีดินกรุงเทพมหานครมีอาํ นาจทีจะสังการให้ปรับเปลียน ขนาดเขตทาง
ทิศทางเดินรถ ระดับและความลาดชัน ทางเลียว ทีจอดรถ ทีกลับรถ ส่วนประกอบของถนนและป้ ายสัญญาณการจราจร
ข้อ 28 ต้องจัดให้มรี ะบบไฟส่องสว่าง และต้องติดตังหัวดับเพลิงให้เป็ นไปตามมาตรฐานของการประปานครหลวง
หมวด 6
ข้อกําหนดเพือประโยชน์เกียวกับการสาธารณูปโภค
ข้อ 29 ระบบไฟฟ้ า
ผูจ้ ดั สรรทีดินต้องจัดให้มรี ะบบไฟฟ้ า และดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผังทีได้รบั ความเห็นชอบจากหน่ วย
ราชการหรือองค์การของรัฐซึงมีหน้าทีควบคุมเรืองไฟฟ้ า
ข้อ 30 ระบบประปา
30.1 ในกรณีทดิี นจัดสรรตังอยู่ในบริเวณทีการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมภิ าค หรือ การประปา
ส่วนท้องถินแล้วแต่กรณี สามารถให้บริการได้ตอ้ งใช้บริการของหน่วยงานนัน
30.2 ในกรณีทดิี นจัดสรรตังอยู่นอกบริเวณข้อ 30.1 ให้จดั ทําระบบประปาหรือระบบนําสะอาดให้เพียงพอ
แก่การอุปโภค และจําต้องดําเนินการต่อไปนี
(1) เสนอแบบก่ อ สร้า งระบบการผลิต นํ าประปาและแบบการก่ อ สร้า งระบบจ่ า ยนํ า พร้อ มทัง
รายละเอียด ประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวศิ วกรเป็ นผู้ลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกล่าวเพือขอรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรทีดินกรุงเทพมหานคร
(2) ถ้าใช้นําบาดาลหรือนําผิวดินในการผลิตนําประปาต้องขอรับสัมปทานการจัดจําหน่ายนําประปา
จากหน่วยราชการทีรับผิดชอบ ตามกฎหมายว่าด้วยการสัมปทานให้เรียบร้อยก่อนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรทีดิน
ข้อ 31 ระบบโทรศัพท์
ในกรณีทผูี จ้ ดั สรรทีดินจะจัดบริการโทรศัพท์ให้แก่ผซู้ อที
ื ดินจัดสรร ให้แสดงแผนการดําเนินการต่อคณะกรรมการ
จัดสรรทีดินกรุงเทพมหานครด้วย
กฎหมายอาคาร

หมวด 7
ข้อกําหนดเพือประโยชน์เกียวกับการผังเมือง
ข้อ 32 การใช้ประโยชน์ทดิี นภายในเขตผังเมืองให้อยู่ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หมวด 8
ข้อกําหนดเกียวกับการอืนทีจําเป็ นต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
การส่งเสริมสภาพความเป็ นอยู่และการบริหารชุมชน
ข้อ 33 สวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
ให้กนั พืนทีไว้เพือจัดทําสวน สนามเด็กเล่น และหรือสนามกีฬา โดยคํานวณจากพืนทีจัดจําหน่ ายไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ซึงจะต้องมีทตัี ง ขนาด และรูปแปลงทีเหมาะสมสะดวกแก่การเข้าใช้ประโยชน์และมีระยะแต่ละด้านไม่ตํากว่า 10.00 เมตร
และไม่ให้แบ่งแยกออกเป็ นแปลงย่อยหลายแห่ง เว้นแต่เป็ นการกันพืนทีแต่ละแห่งไว้ไม่ตํากว่า 1 ไร่ และให้ปลูกไม้ยนื ต้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพืนทีสวน ตามหลักวิชาการของภูมสิ ถาปั ตยกรรม และพืนทีสวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ข้างต้น
ต้องปลอดจากภาระผูกพันและการรอนสิทธิใดๆ
ข้อ 34 ลานกิจกรรมหรือลานอเนกประสงค์
ในกรณี เป็ นการจัดสรรทีดินขนาดใหญ่ ผู้จดั สรรทีดินจะต้องกันพืนทีไว้เป็ นทีตังของสาธารณู ปโภคประเภทลาน
กิจกรรมหรือลานอเนกประสงค์ จํานวน 1 แห่ง เนือทีไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา และต้องจัดให้มพี นที
ื ดังกล่าวเพิมขึนทุกๆ 500
แปลง หรือทุกๆ 100 ไร่
ทีดินทีกันไว้เพือจัดตังโรงเรียนอนุบาล ตามแผนผัง โครงการและวิธกี ารจัดสรรทีดิน ในโครงการจัดสรรทีดินทีได้รบั
อนุ ญาตให้ทําการจัดสรรทีดิน ก่อนวันทีข้อกําหนดฉบับนีมีผลใช้บงั คับ หากไม่สามารถจัดตังโรงเรียนอนุ บาลหรือโรงเรียน
ประเภทอืนตามระเบียบกระทรวงศึก ษาธิการได้ ให้ใช้พืนทีดังกล่าวจัด ทําเป็ น สาธารณู ปโภคอืน เช่ น ลานกิจกรรม ลาน
อเนกประสงค์ สวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา เป็ นต้น โดยผูจ้ ดั สรรทีดินทีประสงค์จะจัดทําสาธารณูปโภคดังกล่าวต้องยืนคําขอ
แก้ไ ขเปลียนแปลงแผนผัง โครงการหรือ วิธีก ารทีได้รบั อนุ ญ าต เพือให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาตามนั ย มาตรา 32 แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีดิน พ.ศ. 2543 ด้วย
3

ข้อ 35 การจัดรถรับส่ง
ในกรณีทผูี จ้ ดั สรรทีดินจะจัดให้มรี ถรับส่ง ให้แสดงแผนการดําเนินการต่อคณะกรรมการจัดสรรทีดินกรุงเทพมหานคร
ข้อ 36 ในกรณีทผูี จ้ ดั สรรทีดินรายใดมีความประสงค์จะให้มกี ารจัดตังนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร หรือนิตบิ ุคคลตาม
กฎหมายอืน ผูจ้ ดั สรรทีดินจะต้องจัดหาพืนทีให้เป็ นทีตังสํานักงานนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรหรือนิตบิ ุคคลตามกฎหมายอืนอย่าง
ใดอย่างหนึงต่อไปนี
36.1 ทีดินเปล่าต้องจัดให้มเี นือทีไม่น้อยกว่า 20 ตารางวา และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ความ
ยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 10.00 เมตร เว้น แต่ ข้อ บัญ ญั ติ ข องกรุ ง เทพมหานครกํ า หนดไว้สูง กว่ า ก็ใ ห้ เป็ นไปตามข้อ บัญ ญั ติข อง
กรุงเทพมหานครนัน โดยตําแหน่ งทีดินให้มเี ขตติดต่อกับสาธารณู ปโภคอืนๆ เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา หรือ
สาธารณูปโภคอืนทีใช้ประโยชน์ลกั ษณะเดียวกัน
36.2 ทีดินพร้อมอาคารต้องมีเนือทีไม่น้อยกว่า 16 ตารางวา และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
36.3 พืนทีส่วนอืนซึงผู้จดั สรรทีดินได้จดั ไว้เพือเป็ นทีตังสํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอืนแล้ว เช่น สํานักงาน สโมสร เป็ นต้น ต้องจัดให้มพี นที
ื ใช้สอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร หรือนิตบิ ุคคลตามกฎหมายอืนในอาคารดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร อาคารดังกล่าวจะต้องอยู่บนทีดินแปลง

3

ข้อ 34 แก้ไขโดย ข้อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดินเพือทีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2560

กฎหมายอาคาร

บริการสาธารณะในโครงการจัดสรรทีดิน และจะเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้เป็ นทีตังสํานักงานของนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร หรือ
นิตบิ ุคคลตามกฎหมายอืนไม่ได้ ทังนี ไม่นบั รวมถึงค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสินเปลือง
เมือจัดตังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอืนแล้วให้ถือว่าทีดินตามข้อ 36.1 หรือทีดินพร้อม
อาคารตามข้อ 36.2 เป็ นสาธารณูปโภค ส่วนทีดินทีเป็ นทีตังสํานักงาน สโมสร ฯลฯ ตามข้อ 36.3 ผูจ้ ดั สรรทีดินต้องให้นิตบิ ุคคล
หมู่ บ้ า นจัด สรรหรือ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอืนถื อ กรรมสิท ธิรวมในที ดิน เนื อที ไม่ น้ อ ยกว่ า 20 ตารางวา และให้ เป็ น
สาธารณูปโภคด้วย
ข้อ 37 ในการประชุมจัดตังนิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร หรือนิตบิ ุคคลตามกฎหมายอืน ผูจ้ ดั สรรทีดินต้องอํานวยความ
สะดวกในด้านเอกสาร บัญชีรายชือผูซ้ อที
ื ดินจัดสรรและสถานทีประชุมตามสมควร
ให้ไว้ ณ วันที 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ชัยฤกษ์ ดิษฐอํานาจ
อธิบดีกรมทีดิน
ประธานกรรมการจัดสรรทีดินกรุงเทพมหานคร

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 21 ง วันที 23 กุมภาพันธ์ 2550
ข้อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดิ นเพือทีอยู่อาศัยและพาณิ ชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 137 ง วันที 23 กรกฎาคม 2557
ข้อกําหนดเกียวกับการจัดสรรทีดิ นเพือทีอยู่อาศัยและพาณิ ชยกรรมกรุงเทพมหานคร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 228 ง วันที 18 กันยายน 2560
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