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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 ข อ กํ า หนดนี้ เ รี ย กว า “ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ที่ อ ยู อ าศั ย และ
พาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใ หใชบังคับเมื่อพน กําหนดสามสิบวัน นับแตวัน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖)
ขอ ๔ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนด
นี้ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นเปนการจําเปน
เพื่อประโยชนใ นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
การผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการ
เฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอ นผัน ตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดิน ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมี
แผนผังการจัดสรรที่ดินนี้
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๖.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดิน จากทางหลวงหรือทาง
สาธารณะภายนอก
(๔) การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งตามกฎหมายว า ด ว ย
การผังเมือง โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดิน ที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ.................
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๖.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณี ที่ มี โ ครงการต อ เนื่ อ งเป น หลายโครงการ ให แ สดงการ
เชื่อมตอของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
การใชที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบ งแปลงที่ ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและ
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 (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน)
ชื่อโครงการ ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศ วกร
ผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมและหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความใน
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรร
ที่ดิน เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังมีรายการตอไปนี้
๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้าํ ทิง้
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๗.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปานครหลวง การประปา
ส ว นภู มิ ภ าค หรื อ การประปาส ว นท อ งถิ่ น ต อ งแนบหลั ก ฐานการรั บ รองจากหน ว ยงานนั้ น ว า
สามารถใหบริการได หากจัดระบบประปาสัมปทานใหแ สดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบ
กิจการประปา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
๗.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร ทั้งนี้จะตองกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใช
ในการถมปรับที่ดิน ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๗.๕ วิ ธี ก ารในการจั ด จํ า หน า ยที่ ดิ น เปล า และหรื อ ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า ง
จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอน ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๗.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
๗.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๗.๘ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
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๗.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๗.๑๐ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
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 หรือเนื้อ ที่
ทั้งโครงการต่ํากวา ๑๙ ไร
๘.๒ ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตั้งแต ๑๐๐ - ๔๙๙ แปลง หรือ
เนื้อที่ทั้งโครงการ ๑๙ - ๑๐๐ ไร
๘.๓ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตั้งแต ๕๐๐ แปลง หรือเนื้อที่
ทั้งโครงการเกินกวา ๑๐๐ ไร
การจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะภายในโครงการจัดสรรที่ดินตองทําในที่ดินที่มี
ชื่อผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเปนผูมีสิทธิในที่ดินเทานั้น
ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม ที่ดินแปลงยอยจะตองมีขนาดและ
เนื้อที่ของที่ดินแยกเปนประเภท ดังนี้
๙.๑ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน หรือที่ดินพรอมอาคารประเภท
บานเดี่ยว ที่ดินแปลงยอยตองมีขนาดความกวาง หรือ ความยาวไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่
ไมต่ํากวา ๕๐ ตารางวา หากความกวางหรือความยาวไมไดขนาดดังกลาว ตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๖๐
ตารางวา
๙.๒ การจัดสรรที่ดิน เพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภท บานแฝด ที่ดิน
แตละแปลงตองมีความกวางไมต่ํากวา ๙.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๓๕ ตารางวา
๙.๓ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถว หรืออาคาร
พาณิชย ที่ดินแตละแปลงตองมีความกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๑๖ ตารางวา
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ขอ ๑๐ ระยะหา งของตั วอาคารจากเขตที่ดิน และการเวน ชองว างระหวางแปลงที่ดิน ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๑ หามแบงแปลงที่ดิน เปน แนวตะเข็บ เปน เศษเสี้ยวหรือมีรูปรางที่ไมสามารถใช
ประโยชนได
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนใ นการจัดขนาด และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะใหเพียงพอตอการใชประโยชนในที่ดนิ ของโครงการจัดสรรที่ดินในอนาคต ใหที่ดินแปลงอื่น
ในโครงการจัดสรรที่ดินซึ่งมีเนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางวาขึ้นไปจะตองนํามารวมเพื่อคํานวณจํานวน
แปลงที่ดินใหมโดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวา ตอ ๑ แปลง จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณได
จากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนที่ดิน แปลงยอยที่จัดขนาดตามเกณฑกําหนดเพื่อ ใชใ นการ
กําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะตามขออื่น ๆ ตอไป
หากลักษณะทั่วไปของการจัดสรรที่ดิน เปน การแบงที่ดิน แปลงยอยเปนประเภท บานแฝด
บานแถวและอาคารพาณิชยรวมกันเกินกวารอยละ ๕๐ ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งโครงการ ใหใชเกณฑ
เฉลี่ยของเนื้อที่บานแฝด บานแถว และอาคารพาณิชยทุกแปลงในโครงการจัดสรรที่ดินนั้นเปนเกณฑ
เฉลี่ยตอ ๑ แปลง จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนบานแฝด
บานแถว และอาคารพาณิชย เพื่อใชในการกําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค และบริการ
สาธารณะตามขออื่น ๆ ตอไป
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๓ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๔ ระบบการระบายน้ํา
๑๔.๑ ในกรณีที่ระบบปองกันน้ําทวมใชแบบพื้นที่ปดลอม (Polder System) ให
จัดสรางคันกั้นน้ําถาวรสูงกวาระดับน้ําสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หรือที่คาบอุบัติไมนอยกวา ๕๐ ป
ไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร ถาเปนคันดินตองมีผิวจราจรกวางไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร ลอมรอบพื้นที่
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โครงการจัดสรรที่ดิน โดยใหถือวาคัน กั้น น้ําดังกลาวเปน สาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดิน
และจะตองมีการตรวจซอมบํารุงใหมีสภาพการใชงานไมดอยกวาเดิม
๑๔.๒ การระบายน้ําภายในพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินที่ผานการใชจากกิจกรรม
ตาง ๆ และน้ําฝนจากพื้นที่ภายในโครงการโดยใชทอหรือรางระบายน้ํา ตองไดรับการออกแบบอยาง
ถูกตองตามหลักวิศวกรรมการระบายน้ํา (แหลงน้ํา) วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
๑๔.๓ คุณภาพน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียของ
พื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (คู คลอง หรือทางน้ําสาธารณะอื่น ใด) จะตอง
เปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งฉบับลาสุดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ
๑๔.๔ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๑๔.๕ การคํ า นวณปริ ม าณน้ํ า และขี ด ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณน้ํ า
ของระบบการระบายน้ําใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ปริม าณน้ําฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติ
ไมนอยกวา ๕ ป ของกรุงเทพมหานคร และการคํานวณปริมาณน้ําทา (Runoff) ของระบบการ
ระบายน้ําใหใชวิธีหลักเหตุผล (Rational Method) โดยที่สัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ย
ของที่ดินแปลงยอยจะตองมีคาไมต่ํากวา ๐.๖
(๒) ปริม าณน้ําเสี ยใชเ กณฑป ริม าณไมต่ํา กวาร อยละ ๙๕ ของน้ําใช
แตตองไมต่ํากวา ๑ ลูกบาศกเมตร ตอครัวเรือนตอวัน
(๓) ปริมาณน้ําไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน ตองไมต่ํากวา ๒๐
ลูกบาศกเมตร ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซึ่งตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอหรือรางระบายน้ํา
(๔) การคํ า นวณขี ด ความสามารถการระบายน้ํ า ของท อ ระบายน้ํ า
โดยทั่วไปใหใช
สมการแมนนิ่ง (Q = An R2/3 S1/2)
โดย
Q = อัตราการไหล
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A = พื้นที่หนาตัดการไหล
R = รัศมีชลศาสตร
S = ความลาดเอียงของเสนพลังงาน (Slope Of Energyline)
n = สัมประสิทธิ์ความขรุขระ
หากมีความจําเปนตองใชสมการอื่นนอกเหนือจากสมการแมนนิ่งใหเขียน
คําอธิบายและเหตุผลประกอบใหชัดเจน
ทอระบายน้ําจะตองสามารถระบายน้ําตามปริม าณน้ําขั้น ต่ําที่กําหนดใน
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) บอ สูบ หรือ สถานีสู บ (ถ า มี) ภายในระบบการระบายน้ํา จะต อ ง
ประกอบดวยเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงดักขยะ และบริเวณดักเศษดินทราย สวนบอสูบหรือสถานีสูบน้ํา
บริเวณที่บรรจบกับระบบระบายน้ําสาธารณะ หรือแหลงรองรับน้ําสาธารณะ ใหมีประตูน้ําเพิ่มขึ้น
อี ก หนึ่ ง องค ป ระกอบ เพื่ อ ให ส ามารถระบายน้ํ า ออกได ใ นกรณี ที่ ร ะดั บ น้ํ า ของแหล ง รองรั บ น้ํ า
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
รายการคํานวณทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามหลักวิชาการและตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมการระบายน้ํา (แหลงน้ํา) และวิศวกรรมโยธาสามารถตรวจสอบความเพียงพอและความ
มั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบได โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมสงสําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๔.๘ เงื่อนไขตาง ๆ ที่ตอ งปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ํา และ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ ประกอบดวย
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวา
๔๐ เซนติเมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) ทอระบายน้ําที่นํามาจัดทําระบบการระบายน้ําจะตองไดรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) สําหรับใชในการระบายน้ําและ
ก. ตองเปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. ตองรับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจร
ผานไปโดยไมเสียหาย
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(๓) ความลาดเอียงของทอระบายน้ํา กรณีที่ทอมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
๔๐ เซนติเมตร ตองมีความลาดเอียงของทอไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และสําหรับทอระบายน้ํามีขนาดใหญกวา
จะตองมีความลาดเอียง ของทอไมต่ํากวา ๑ : ๑๐๐๐ โดยจัดใหความลาดเอียงของระดับหลังทอระบายน้ํา
(Soffit/Crown Elevation) ตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ํา
และระดับ น้ํา ที่เ ครื่ องสูบ น้ํา เริ่ ม - หยุด ทํา งานใหเ ปน ไปตามหลัก วิช าการ ทั้ง นี้ ระดั บน้ํ าสู งสุ ด
ที่กําหนดใหเครื่องสูบน้ําเริ่มทํางานตองไมเกินกึ่งหนึ่งของเสนผาศูนยกลางทอน้ําที่เขาสูบอสูบน้ํา
(๕) แนวระบบระบายน้ํ าต องไม พาดผ านทางน้ํ า หรื อแหล งน้ํ าสาธารณ
ประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเ ศษ เพื่อการสงน้ําไปโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน
(๖) บอพักทอระบายน้ํา
ก. ประเภทบานเดี่ยว ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย
ข. ประเภทบานแฝด บานแถว หรืออาคารพาณิชยจัดใหหนึ่งบอ
ตอสองแปลง ทั้งนี้ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกันและระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน
๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ และจุดบรรจบของทอ หรือรางระบายน้ํา และ
ตั้งอยูในพื้นที่ของแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกันใหแสดง
ก. เสน ชั้ น ความสูงต่ํ าของพื้น ที่ล งในแผนผัง แสดงแนวเสน ท อ
ระบายน้ํา โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ตอ งแสดงแหลงรองรับน้ํา ทิ้งใหชั ดเจนในแผนผัง หากใช ลําราง
สาธารณะเปนทางระบายน้ํา ใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหล ง รองรั บ น้ํ า ทิ้ ง ในกรณี แ ยกระบบระบายน้ํ า เสี ย ออกจากระบบระบายน้ํ า ฝนให แ สดงแบบ
รายละเอียดและรายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียด
ตาง ๆ ตามขางตนทั้งหมด รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผานหรือบรรจบกันของระบบ
ทั้งสอง
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ขอ ๑๕ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๕.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตอง
ไดรับการบําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ํ า ทิ้ ง จากที่ ดิ น จั ด สรรและเรื่ อ งกํ า หนดให ที่ ดิ น จั ด สรรเป น
แหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม
หรือกฎหมายอื่นที่ใ ชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งไดในกรณีที่ที่ดิน จัดสรรที่รังวัดเปน
แปลงย อ ย เพื่ อ จํ า หน า ยต่ํ า กว า ๑๐๐ แปลง ให นํ า ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด
สําหรับอาคาร ประเภท ค. มาบังคับใชแทนโดยอนุโลม
๑๕.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดน้ําเสียอิสระเฉพาะแตละ
ที่ดินแปลงยอย หรือ ประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได
และแตละระบบเหลานั้นจะใชวิธีหรือ ขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงระบบในแผนผังและ
รายการคํานวณทางวิชาการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมสงสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๕.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขา
ไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งตลอดเวลา
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และความปลอดภัย
ขอ ๑๖ ที่ดินแปลงยอยในโครงการทุกแปลงตองติดถนนที่ใ ชเปนสาธารณูปโภคสําหรับ
เปนทางเขาออกของรถยนต โดยมีความกวางของหนาแปลงตองไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
ขอ ๑๗ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวางของเขต
ทางและผิวจราจรเปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอย ดังนี้
(๑) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยไมเกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ต่ํากวา ๑๙ ไร
ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๙.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจร ไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
(๒) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยตั้งแต ๑๐๐ - ๒๙๙ แปลงหรือเนื้อที่ ๑๙ - ๕๐ ไร
ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
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(๓) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยตั้งแต ๓๐๐ - ๔๙๙ แปลง หรือเนื้อที่เกินกวา
๕๐ ไร แตไมเกิน ๑๐๐ ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร โดยมีความกวาง
ของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
(๔) ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยตั้งแต ๕๐๐ แปลงขึ้นไป หรือมากกวา ๑๐๐ ไร
ขึ้นไป ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๘.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา
๑๓.๐๐ เมตร มีเกาะกลางถนนกวางไมนอยกวา ๑.๐๐ เมตร และมีทางเทากวางขางละ ๒.๐๐ เมตร
ในกรณีที่ที่ดิน แปลงยอยมีหนาแปลงที่ดิน ติดตอกับเขตหามปลูกสรางอาคารในทางหลวง
แผนดินทางหลวงทองถิ่น ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร โดยใหเชื่อมเปนสวนเดียวกับผิวจราจร
ของทางหลวง นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๘ ถนนที่เปน ทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดิน ที่บรรจบกับทางหลวงแผน ดิน
หรื อทางสาธารณประโยชน ต องมีค วามกว า งของเขตทางไม นอ ยกว าเกณฑ กํา หนดตามขอ ๑๗
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ถนนสาธารณประโยชนที่เปนทางเขาออกโครงการจัดสรรที่ดิน ตองมีความกวางของผิวจราจร
ไมต่ํากวา ๕.๐๐ เมตร หรือเขตทางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และผิวจราจรตองไมต่ํากวา 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 ตองจัดทําที่กลับรถตามเงื่อนไข
ตอไปนี้
๑๙.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๑๐๐.๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึง
จุดปลายตัน ของถนนมีระยะไมเกิน ๕๐.๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน
โดยไมตองจัดทําที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตรจุดสุดทาย
๑๙.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๑๐๐.๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึง
จุดปลายตันของถนนมีระยะเกิน ๕๐.๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
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๑๙.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๙.๓.๑ กรณี เ ป น วงเวี ย น ต อ งมี รั ศ มีค วามโค งวั ด จากจุ ดศู น ย ก ลาง
ถึงกึ่งกลางถนน ไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
๑๙.๓.๒ กรณีเปนรูปตัวที ( T ) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที
ดานละไมต่ํากวา ๕.๐๐ เมตร เวน แตจัดทําที่บริเวณปลายตันใหมีความยาวของไหลตัวทีดานละ
ไมต่ํากวา ๒.๕๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
๑๙.๓.๓ กรณีเปนรูปตัวแอล ( L ) ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดาน
ไมต่ํากวา ๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร หากจัดทําในบริเวณปลายตัน
ของถนนใหจัดทําหางจากบริเวณปลายตันไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
๑๙.๓.๔ กรณีเปนรูปตัววาย ( Y ) ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย
ดานละไมต่ํากวา ๕.๐๐ เมตร เวน แตจัดทําที่บริเวณปลายตัน ใหมีความยาวของไหลตัววายดานละ
ไมต่ํากวา ๒.๕๐ เมตร และ ผิวจราจร กวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร มุมตัววายตองไมเล็กกวา ๑๒๐ องศา
ขอ ๒๐ ที่จอดรถระหวางผิวจราจรกับทางเทา ใหจัดทําในบริเวณตอไปนี้
๒๐.๑ ตลอดความยาวดานหนาที่ดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชยทุกแปลง
ตองจัดใหมีที่จอดรถดานหนาแตละแปลงไมนอยกวา ๑ คัน ตอ ๑ แปลง และใหมีลักษณะ ดังนี้
(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถยนตตั้งฉากกับแนวทางเดินรถใหมีความกวาง
ไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณี จัดใหมี ที่จอดรถยนตขนานแนวทางเดิ น รถ หรือ ทํามุ ม กั บ
ทางเดินรถนอยกวา ๓๐ องศา ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา
๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถยนตทํามุม กั บทางเดิน รถตั้ง แต ๓๐ องศา
ขึ้นไป ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวงใหใ ชเขตหามปลูกสรา ง
อาคารเปนที่จอดรถได
๒๐.๒ ตลอดความยาวสองฝงถนนเปนระยะทางขางละ ๕๐.๐๐ เมตร นับจาก
ปากทางเขาออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน หรือทางหลวงทองถิ่นที่มีความกวางของ
เขตทางตั้งแต ๓๐.๐๐ เมตรขึ้นไป ใหจัดใหมีที่จอดรถความกวางฝงละ ๒.๔๐ เมตร
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กรณี ที่ ถ นนของโครงการที่ เชื่ อ มกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หรื อ ทางหลวง
ทองถิ่น มีความกวางของผิวจราจร ตั้งแต ๑๒.๐๐ เมตรขึ้นไป ไมตองจัดใหมีที่จอดรถตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๒๑ ทางเดินและทางเทา
๒๑.๑ ถนนดานที่ใ ชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยที่ทําการจัดสรรที่ดิน เพื่อ
ที่อยูอาศัยและพาณิช ยกรรม ตองจัดใหมีทางเดิน และทางเทามีความกวางทางเดิน และทางเทาสุทธิ
ไมต่ํากวา ๖๐ เซนติเมตร ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่เปน ทางเดิน และ
ทางเทายกระดับ ขอบทางเดินและทางเทาตองเปนคันหินสูงระหวาง ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร และเพื่อ
ประโยชนในการสัญจร หรือเพื่อความปลอดภัยจุดที่เปนทางเขาออก สูที่ดินแปลงยอยใหลดคันหินลง
โดยทํ า เป น ทางลาดให ร ถยนต เ ข า ออกได แต ใ ห รั ก ษาระดั บ ทางเดิ น และทางเท า ให สู ง เท า เดิ ม
ทางเดินและทางเทาสวนที่เปนทางเขา - ออกนี้ทําใหเปนผิวจราจรเชนเดียวกับขอ ๒๒.๓ ทางเดินและ
ทางเทาสุทธิตองจัดทําเพื่อใชสัญจรเทานั้น จะนําไปใชประโยชนอยางอื่นที่กอใหเกิดความไมสะดวก
ไมได
๒๑.๒ ในบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางถนนกับทางเดินและทางเทาหรือทางเขาออก
ที่ดินแปลงยอย กับทางเดินและทางเทาที่ไมอาจรักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทากันได ใหลด
คันหินลง ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสัญจรและความปลอดภัย
๒๑.๓ การปลูกตนไม หรือติดตั้งอุปกรณประดับถนนตองไมล้ําลงมาในสวนที่
เปนทางเดินและทางเทาสุทธิ
ขอ ๒๒ ระดับความสูงของหลังถนน
๒๒.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๒๒.๒ ต อ งจั ด ทํ า ให ไ ด ร ะดั บ และมาตรฐานที่ ส อดคล อ งกั บ ถนนหรื อ ทาง
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
ใหกวางขึ้นอีกไมต่ํากวาดานละ ๑.๐๐ เมตร
๒๔.๒ ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา ๙๐ องศา จะตองปาดมุมให
กวางขึ้นอีกตามความเหมาะสม
ขอ ๒๕ สะพาน สะพานทอ และทอลอด
๒๕.๑ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชนซึ่งกวางนอยกวา ๒.๐๐ เมตร
จะตองทําเปนทอลอดตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร
๒๕.๒ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชนซึ่งกวางตั้งแต 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
ขึ้นไป จะตองทําเปนสะพานตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ใหมีขนาดผิวจราจรของสะพาน สะพานทอ และทอลอดไมนอยกวาผิวจราจรของถนน
ที่ตอเชื่อมกับสะพาน สะพานทอ และทอลอด
ขอ ๒๖ ใหติดตั้งปายสัญญาณจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัดตรงจุดที่เปน
เกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก รองหรือสันนูนขวางถนน ทุกแหง
ขอ ๒๗ เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม ความมั่นคงแข็งแรง ความ
ปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบและการผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร
มีอํานาจที่จะสั่งการใหปรับเปลี่ยน ขนาดเขตทาง ทิศทางเดินรถ ระดับและความลาดชัน ทางเลี้ย ว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ สวนประกอบของถนนและปายสัญญาณการจราจร
ขอ ๒๘ ตองจัดใหมีระบบไฟสองสวาง และตองติดตั้งหัวดับเพลิงใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของการประปานครหลวง
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หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๒๙ ระบบไฟฟา
ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟา และดําเนิน การจัดทําตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๓๐ ระบบประปา
๓๐.๑ ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูในบริเวณที่การประปานครหลวง การประปา
สวนภูมิภ าค หรือ การประปาสว นทอ งถิ่ น แล วแต กรณี สามารถให บริก ารไดตอ งใชบริ การของ
หนวยงานนั้น
๓๐.๒ ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูน อกบริเวณขอ ๓๐.๑ ใหจัดทําระบบประปา
หรือระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภค และจําตองดําเนินการตอไปนี้
(๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการกอสราง
ระบบจายน้ําพรอมทั้งรายละเอียด ประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบ
และรายการคํานวณดังกลาวเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร
(๒) ถ า ใช น้ํ า บาดาลหรื อ น้ํ า ผิ ว ดิ น ในการผลิ ต น้ํ า ประปาต อ งขอรั บ
สัมปทานการจัดจําหนายน้ําประปา จากหนวยราชการที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทาน
ใหเรียบรอยกอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๓๑ ระบบโทรศัพท
ในกรณีที่ ผูจั ดสรรที่ดิ น จะจัด บริ การโทรศัพ ท ใ ห แ ก ผูซื้ อที่ ดิน จัด สรร ให แ สดงแผนการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครดวย
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๓๒ การใชประโยชนที่ดิน ภายในเขตผังเมือ งใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง
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หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม
การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน
ขอ ๓๓ สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา
ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสวน สนามเด็กเลน และหรือสนามกีฬา โดยคํานวณจากพื้น ที่จัด
จําหนายไมนอยกวารอยละ ๕ ซึ่งจะตองมีที่ตั้ง ขนาด และรูปแปลงที่เหมาะสมสะดวกแกการเขาใช
ประโยชนและมีระยะแตละดานไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร และไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง
เว น แต เ ป น การกั น พื้น ที่ แ ต ล ะแห ง ไว ไ มต่ํ า กว า ๑ ไร และให ป ลู ก ไม ยื น ตน ไม น อ ยกว า ร อ ยละ
๒๕ ของพื้นที่สวน ตามหลักวิชาการของภูมิสถาปตยกรรม และพื้นที่สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา
ขางตน ตองปลอดจากภาระผูกพันและการรอนสิทธิใด ๆ
ขอ ๓๔ โรงเรียนอนุบาล
ในกรณีที่เปนการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ ผูจัดสรรที่ดินจะตองกันพื้นที่ไวเปนที่ตั้งโรงเรียน
อนุบาล จํานวน ๑ แหง เนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐๐ ตารางวา และตองจัดใหมีพื้นที่ดังกลาวเพิ่มขึ้นทุก ๆ
๕๐๐ แปลง หรื อ ทุ ก ๆ ๑๐๐ ไร ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นอนุ บ าลตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการได ใหใชพื้นที่ดังกลาวจัดตั้งโรงเรียนประเภทอื่น ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ หากไมสามารถจัดตั้งโรงเรียนประเภทอื่นได ใหจัดทําบริการสาธารณะและหรือ
สาธารณูปโภคอื่น เชน ศูนยเด็กเล็ก สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา เปนตน โดยตองจัดทําใหแลว
เสร็จภายใน ๕ ป นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๓๕ การจัดรถรับสง
ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินจะจัดใหมีรถรับสง ใหแ สดงแผนการดําเนินการตอคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร
ขอ ๓๖ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานนิติบุคคล
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 หรือสาธารณูปโภคอื่น ที่ใ ช
ประโยชนลักษณะเดียวกัน
๓๖.๒ ที่ดินพรอมอาคารตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา และมีความกวาง
ไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร
๓๖.๓ พื้ น ที่ ส ว นอื่ น ซึ่ ง ผู จั ด สรรที่ ดิ น ได จั ด ไว เ พื่ อ เป น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานของ
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัด
ให มีพื้ น ที่ ใ ช สอยสํ าหรับ สํา นัก งานของนิ ติบุ คคลหมูบ านจัด สรร หรื อนิ ติบุ คคลตามกฎหมายอื่ น
ในอาคารดังกลาว ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะ
ในโครงการจัดสรรที่ดิน และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
เมื่ อจั ดตั้ ง นิติ บุค คลหมูบ านจั ดสรรหรื อ นิติ บุค คลตามกฎหมายอื่ น แล วใหถื อว า ที่ดิ น ตาม
ขอ ๓๖.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๓๖.๒ เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปนที่ตั้งสํานักงาน
สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๓๖.๓ ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๓๗ ในการประชุ ม จัดตั้งนิติบุ คคลหมูบานจั ดสรร หรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอื่ น
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร
ใหไว ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
อธิบดีกรมที่ดิน
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร

