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ข้อกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม จังหวัดบึงกาฬ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
ออกข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผังโครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดนี้
ให้ใช้ข้อกําหนดนี้แทน
ข้อ ๔ ในกรณีที่ค ณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัด บึงกาฬ พิจารณาเห็น เป็น การจําเป็น
เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึง ประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้ง ของที่ดิน
การผั งเมือ ง คณะกรรมการจัด สรรที่ ดิน จัง หวั ด บึง กาฬจะผ่ อนผัน การปฏิ บัติ ต ามข้ อกํ าหนดนี้เ ป็ น
การเฉพาะรายก็ได้
ทั้งนี้ การผ่อนผัน ตามวรรคหนึ่งต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑ์การจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดนิ
ข้อ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผู้ขอต้องจัดให้มีแผนผังการจัดสรรที่ดิน ดังนี้
๕.๑ แผนผังสังเขป ได้แก่ แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
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(๓) เส้ น ทางที่ เ ข้ า ออกสู่ บ ริ เ วณการจั ด สรรที่ ดิ น จากทางหลวง หรื อ ทาง
สาธารณะภายนอก
(๔) การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
โดยระบุข้อความต่อไปนี้ คือ “ที่ดิน ที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยู่ในบริเวณ..........(ระบุรายละเอียดตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองแต่ละประเภท)”
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ได้แก่ แผนผังที่แสดง
(๑) รูปต่อแปลงเอกสารสิทธิที่ดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอี ย ดของที่ส าธารณประโยชน์ต่ างๆ ที่อ ยู่ภายในบริเวณและ
บริเวณที่ติดต่อกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) รายละเอียดของที่ดินที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่บริเวณการจัดสรรที่ดินจาก
ทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก
๕.๓ แผนผังการแบ่งแปลงที่ดิน ได้แก่ แผนผังที่แสดง
(๑) การแบ่งแปลงที่ดินแปลงย่อยเพื่อการจัดจําหน่ายโดยให้ระบุประเภทการใช้
ที่ดินแต่ละแปลง
(๒) การแบ่งแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
๕.๔ แผนผังระบบระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ได้แก่ แผนผังและ
แบบก่อสร้างที่แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดให้มี ดังนี้
(๑) ระบบไฟฟ้า
(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนนและทางเข้า
(๖) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนผังทุกรายการจะต้องแสดงรายละเอีย ดของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสภาพปัจจุบันและสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแล้ว และจะต้องจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A 1 โดยให้มุมด้านล่าง
ข้างขวา จะต้องแสดงดัชนีแผนผังที่ต่อกัน (ในกรณีที่บริเวณการจัดสรรที่ดินมีขนาดใหญ่) ชื่อโครงการ
ชื่อและที่ต้งั ของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผู้ออกแบบและวิศวกรผู้คํานวณระบบต่าง ๆ
พร้อมทั้ง เลขทะเบีย นใบอนุญ าตให้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้ว ยวิชาชีพ วิศวกรรม และหรือ
สถาปัตยกรรมด้วย
ข้อ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญ าตจัด สรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอีย ดที่ต้องแสดงตาม
ความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
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ความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ผู้ขอต้องแสดงโครงการและวิธีการใน
การจัดสรรที่ดิน เพื่อเป็นหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังมีรายการต่อไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหน่วยงานผู้ดูแลและรับผิดชอบแหล่งรองรับ
น้ําทิ้ง (ในกรณีต้องได้รับอนุญาต หรือยินยอม)
๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ในกรณีต้องจัดทํา)
๖.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใช้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปา
ส่วนท้องถิ่น ต้องแนบหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานนั้นว่าสามารถให้บริการได้ หากจัดระบบประปา
สัมปทาน ให้แสดงหลักฐานการได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕
๖.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแต่งให้พื้นที่ดิน เกิดความ
เหมาะสมในการปลูกสร้างอาคาร การกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใช้ในการถม
ปรับที่ดินทั้งบริเวณ ส่วนจําหน่าย และส่วนสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เทศบาลและ/หรือองค์การบริหารส่วนตําบลที่เกี่ยวข้องด้วย
๖.๕ วิธีการในการจัด จําหน่ายที่ดิน แปล่าและ/หรือที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จะ
จําหน่ายโดยวิธีชําระเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนส่งเป็นงวดตามระยะเวลาที่ผู้ซื้อสามารถเลือกได้
๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
๖.๗ การเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการและค่าบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๘ สิทธิของผู้ซื้อในการใช้หรือได้รับบริการจากบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรจัดให้มี
ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๙ ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๖.๑๐ สัญ ญาหรือเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในที่ดิน แปลงย่อยที่ผู้ซื้อจะต้อ ง
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนทางด้านความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความเพิ่มพูนมูลค่าในทรัพย์สินและขนบธรรมเนียมประเพณี (ถ้ามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดนิ ทีท่ ําการจัดสรร
ข้อ ๗ ขนาดของที่ดินจัดสรรแบ่งเป็น ๓ ขนาด คือ
๗.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงย่อยเพื่อจัด จําหน่ายไม่เกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่
ทั้งโครงการต่ํากว่า ๑๙ ไร่
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๗.๒ ขนาดกลาง จํานวนแปลงย่อยเพื่อจัดจําหน่ายตั้งแต่ ๑๐๐ – ๔๙๙ แปลง
หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ ๑๙ – ๑๐๐ ไร่
๗.๓ ขนาดใหญ่ จํานวนแปลงย่อยเพื่อจัดจําหน่ายตั้งแต่ ๕๐๐ แปลง หรือเนื้อที่
ทั้งโครงการเกินกว่า ๑๐๐ ไร่
ข้อ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ที่ดินแปลงย่อยจะต้องมีขนาดและ
เนื้อที่ของที่ดินแยกเป็นประเภท ดังนี้
๘.๑ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหน่ายเฉพาะที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารประเภท
บ้านเดี่ยว ที่ดินแปลงย่อยต้องมีขนาดความกว้างหรือความยาวไม่ต่ํากว่า ๑๐.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่
ไม่ต่ํากว่า ๕๐ ตารางวา หากความกว้างหรือความยาวไม่ได้ขนาดดังกล่าว ต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ํากว่า ๖๐ ตารางวา
๘.๒ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหน่ายพร้อมอาคารประเภทบ้านแฝด ที่ดินแต่ละแปลง
ต้องมีความกว้างไม่ต่ํากว่า ๘.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไม่ต่ํากว่า ๓๕ ตารางวา
๘.๓ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหน่ายพร้อมอาคารประเภทบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์
ที่ดินแต่ละแปลงต้องมีความกว้างไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไม่ต่ํากว่า ๑๖ ตารางวา
ข้อ ๙ ระยะห่างของตัวอาคารจากเขตที่ดินและการเว้นช่องว่างระหว่างแปลงที่ดินให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ข้อ ๑๐ ห้ามแบ่งแปลงที่ดนิ เป็นตะเข็บ เป็นเศษเสี้ยว หรือมีรูปร่างที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดขนาด และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินในอนาคต ให้ที่ดินแปลงอื่นในโครงการ
จัดสรรที่ดิน ซึ่งมีเนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางวาขึ้นไป จะต้องนํามารวมเพื่อคํานวณจํานวนแปลงที่ดินใหม่
โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยเนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวา ต่อ ๑ แปลง จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณได้จากเกณฑ์เฉลี่ยนี้
ให้นําไปรวมกับจํานวนที่ดินแปลงย่อยที่จัดขนาดตามเกณฑ์กําหนดเพื่อใช้ในการกําหนดขนาดและจํานวน
ระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะตามข้ออื่น ๆ ต่อไป
หากลักษณะทั่วไปของการจัดสรรที่ดินเป็นการแบ่งที่ดินแปลงย่อยเป็นประเภทบ้านแฝด บ้านแถว
และอาคารพาณิชย์รวมกันเกิน กว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่จัด จําหน่ายทั้งโครงการ ให้ใช้เกณฑ์เฉลี่ย
ของเนื้อที่บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ทุกแปลงในโครงการจัดสรรที่ดิน นั้น เป็นเกณฑ์เฉลี่ย
ต่อ ๑ แปลง จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณได้จากเกณฑ์เฉลี่ยนี้ให้นําไปรวมกับจํานวนบ้านแฝด บ้านแถว
และอาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ในการกําหนดขนาด และจํานวนระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
ตามข้ออื่น ๆ ต่อไป

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

หมวด ๓
ข้อกําหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณสุข
ข้อ ๑๒ การสาธารณสุข
การกําจัด ขยะสิ่งปฏิกูล การจัด การให้พื้นที่บริเวณโครงการจัด สรรที่ดิน ปราศจาก
ขยะมูลฝอย ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น หากไม่มีข้อบัญญัติเช่นว่านั้นให้ผู้ขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
แสดงรายละเอียดการดําเนินการจัดเก็บและทําลายขยะสิ่งปฏิกูล เสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
พิจารณาตามความเหมาะสม
หมวด ๔
ข้อกําหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๓ ระบบการระบายน้ํา
๑๓.๑ การระบายน้ํ า โดยระบบท่ อ และรางระบายน้ํ า ที่ อ อกแบบเป็ น ระบบ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชา
๑๓.๒ ทางเดินของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไปสู่
แหล่งรองรับน้ําทิ้ง (คู คลอง หรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด) ต้องพอเพียงโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินข้างเคียง และจะต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งรองรับน้ําทิ้ง (ในกรณี
ที่ต้องได้รับอนุญาต)
๑๓.๓ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริมาณน้ําฝน ใช้เกณฑ์ปริมาณฝนตกในรอบ ๕ ปี ของท้องที่จังหวัดบึงกาฬ
และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงย่อยต้องมีค่าไม่ต่ํากว่า ๐.๖
(๒) ปริ ม าณน้ํ า เสี ย ใช้ เ กณฑ์ ป ริ ม าณไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ ๙๕ ของน้ํ า ใช้
แต่ต้องไม่ต่ํากว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร ต่อครัวเรือน ต่อวัน
(๓) ปริ ม าณน้ํ า ไหลซึ ม เข้ า ระบบท่ อ ระบายน้ํ า ต่ อ วั น ต้ อ งไม่ ต่ํ า กว่ า
๒๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อความยาวท่อระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือค่าอื่นตามข้อมูลที่อ้างอิงถึง ซึ่งต้อง
เชื่อถือได้ในทางวิชาการโดยต้องสอดคล้องกับประเภทวัสดุของท่อหรือรางระบายน้ํา
๑๓.๔ ระบบการระบายน้ําต้องประกอบด้วย
(๑) ท่อระบายน้ําและบ่อพัก (พร้อมฝา)
(๒) รางระบายน้ํา พร้อมฝา
(๓) บ่อพักระบายน้ําที่รับน้ําฝนจากถนนและรับน้ําเสีย จากที่ดินแปลงย่อย
(กรณีที่เป็นระบบการระบายน้ํารวม)

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

(๔) บ่อตรวจการระบายน้ํา
(๕) บ่อพักน้ําเสีย
(๖) บ่อสูบหรือสถานีสูบ (ถ้ามี) ภายในต้องมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดินทราย
(๗) บ่อตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงย่อย
(๘) บ่อตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยให้มีตะแกรงดักขยะ
(๙) ระบบการผันน้ําฝนส่วนเกิน (กรณีที่เป็นระบบการระบายน้ํารวม)
(๑๐) บริเวณรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบการบําบัดน้ําเสีย
๑๓.๕ รายการคํานวณ (ที่ต้องประกอบมากับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) ปริมาณน้ําที่จะเข้าสู่ระบบการระบายน้ําต่อวินาที
(๒) ขนาดท่อระบายน้ําแต่ละบริเวณ
(๓) ระดับความลาดเอียงของท่อหรือรางระบายน้ํา
(๔) ความลึกของท่อหรือรางระบายน้ํา
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในท่อหรือราง
(๖) ประเภทวัสดุที่ใช้ทําท่อระบายน้ํา
รายการทั้งหมดนี้ต้องแสดงให้ปรากฏในแผนผังการระบายน้ําที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรม สอดคล้องกับรายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอและความมั่นคง
แข็งแรงของอุปกรณ์ของระบบได้ โดยต้องมีการตรวจรับรองจากวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
๑๓.๖ เงื่อนไขต้องปฏิบัติ ในการจัด ทํ าแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัด ทํ า
รายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อระบายน้ําขนาดเล็กที่สุด ไม่ต่ํากว่า
๔๐ เซนติเมตร ยกเว้นในกรณีระบบการระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เป็นท่อระบายน้ํา ต้อง
ก. เป็นวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ําเสียและน้ําฝน โดยไม่ผุกร่อน
หรือสลายตัว
ข. รับ น้ํ า หนั ก กดจากพื้ น ที่ ด้ า นบนและยานพาหนะที่ สั ญ จรผ่ า นได้
โดยไม่เสียหาย
(๓) ระดับความลาดเอียงของท่อระบายน้ําต้องต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบ
และมีระดับความลาดเอียง ดังนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ เซนติเมตร ต้องไม่ต่ํากว่า ๑ : ๕๐๐
ข. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกินกว่า ๔๐ เซนติเมตร ต้องไม่ต่ํากว่า ๑ : ๑๐๐๐
(๔) เครื่องสูบน้ําเสีย ปริมาตรบ่อสูบหรือสถานีสูบน้ําและระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่ม - หยุดทํางาน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และการสูบน้ําจะต้องมีระดับ ดังนี้
ก. ระดับหยุดสูบน้ําอยู่ต่ํากว่าระดับท้องท่อระบายน้ําเข้า
ข. ระดับเริ่มสูบน้ําอยู่สูงกว่าระดับหยุดสูบน้ําไม่ต่ํากว่า ๑.๐๐ เมตร
ค. ปริมาตรน้ําเสียระหว่างระดับสูบน้ําในบ่อพักน้ําเสียต้องไม่น้อยกว่า
๑ ใน ๔ ส่วน ของปริมาตรน้ําเสียรวมทั้งโครงการ
(๕) แนวท่อระบายน้ําต้องไม่พาดผ่านทางน้ําหรือแหล่งน้ําสาธารณประโยชน์
นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการส่งน้ําไปได้โดยไม่ปนเปื้อนกับน้ําธรรมชาติ
(๖) บ่อพักท่อระบายน้ํา
ก. ประเภทบ้านเดี่ยว ต้องจัดให้มีประจําทุกแปลงย่อย
ข. ประเภทบ้านแฝด บ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ จัดให้บ่อหนึ่งต่อสองแปลง
ทั้งนี้ ต้องแยกท่อระบายน้ําเข้าบ่อพักออกจากกันและระยะห่างระหว่างบ่อพัก
ต้องไม่เกิน ๑๕ เมตร โดยต้องมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดท่อและจุดบรรจบของท่อหรือรางระบายน้ํา
(๗) บ่อตรวจการระบายน้ําต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอให้สามารถลงไปขุดลอก
หรือทําความสะอาดท่อระบายน้ําได้ที่จุดบรรจบท่อระบายน้ําที่สําคัญตามความเหมาะสม
(๘) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําต่างกันให้แสดง
ก. เส้นระดับความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเส้นท่อระบายน้ํา
โดยมีช่วงห่างกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือน้อยกว่า
ข. ระดับ ของพื้น ที่ ท่ีจะปรับแต่ง โดยการขุด ลอกหรื อถมสูงขึ้ นจาก
ระดับเดิมด้วย
(๙) ต้องแสดงแหล่งรองรับน้ําทิ้งให้ชัดเจนในแผนผัง หากใช้ลํารางสาธารณะ
เป็นทางระบายน้ําให้แสดงภาพความกว้าง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหล่งรองรับน้ําทิ้ง
ในกรณีที่แยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนให้แสดงแบบรายละเอียดและรายการคํานวณ
ทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แต่ละระบบมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อต้นทั้งหมด รวมทั้งระดับ
และรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผ่าน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ข้อ ๑๔ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๔.๑ น้ําที่ผ่านการใช้จากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเป็นน้ําเสีย ที่จะต้อง
ได้รับการบําบัดให้ได้มาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ จึงจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ําทิ้งได้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๔.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเป็นประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแต่ละที่ดินแปลงย่อย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัด เป็นจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้และแต่ละระบบเหล่านั้น
จะใช้วิธีหรือขบวนการบําบัด แบบใดวิธีใดให้แสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณทางวิชาการ
โดยผู้คํานวณออกแบบต้องลงนาม พร้อมส่งสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๔.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะต้องมีบ่อตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเข้าไป
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งได้ตลอดเวลา
หมวด ๕
ข้อกําหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ข้อ ๑๕ ความกว้างของหน้าที่ดินแปลงย่อยในโครงการแต่ละแปลงที่ติด ถนนสําหรับใช้เป็น
ทางเข้าออกของรถยนต์ต้องไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ เมตร ความกว้างของเขตทางวัดตามแนวตั้งฉากจากความกว้าง
ของหน้าที่ดินแปลงย่อย ต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์กําหนดในข้อ ๑๖
ข้อ ๑๖ ขนาดของถนนที่ต้องจัดให้มีในการจัดสรรที่ดินแต่ละโครงการให้มีความกว้างของเขตทาง
และผิวจราจรเป็นสัดส่วนกับจํานวนที่ดินแปลงย่อย ดังนี้
๑๖.๑ ถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยไม่เกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ต่ํากว่า
๑๙ ไร่ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ํากว่า ๘.๐๐ เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ํากว่า
๖.๐๐ เมตร
๑๖.๒ ถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๑๐๐ - ๒๙๙ แปลง หรือ
เนื้อที่ ๑๙ - ๕๐ ไร่ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ํากว่า ๑๒.๐๐ เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร
ไม่ต่ํากว่า ๘.๐๐ เมตร
๑๖.๓ ถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๓๐๐ - ๔๙๙ แปลง หรือ
เนื้อที่เกินกว่า ๕๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ํากว่า ๑๖.๐๐ เมตร
โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ํากว่า ๑๒.๐๐ เมตร
๑๖.๔ ถนนที่ใ ช้เป็น ทางเข้าออกสู่ที่ดิ น แปลงย่อยตั้ ง แต่ ๕๐๐ แปลงขึ้น ไปหรื อ
มากกว่า ๑๐๐ ไร่ ขึ้นไป ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ํากว่า ๒๐.๐๐ เมตร โดยมีความกว้าง
ของผิวจราจรไม่ต่ํากว่า ๑๕.๐๐ เมตร
ในกรณี ที่ ที่ ดิ น แปลงย่ อ ยมี ห น้ า แปลงที่ ดิ น ติ ด ต่ อ กั บ เขตห้ า มปลู ก สร้ า งอาคาร
ในทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงท้องถิ่น ให้ปรับปรุงเขตทางนั้นเป็นผิวจราจร โดยให้เชื่อมเป็นส่วนเดียวกับ
ผิวจราจรของทางหลวง นอกจากจะมีเกณฑ์บังคับเป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๑๗ ถนนที่เป็น ทางเข้าออกของโครงการจัด สรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหรือ
ทางสาธารณประโยชน์ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่น้อยกว่าเกณฑ์กําหนดตามข้อ ๑๖ นอกจาก
จะมีเกณฑ์บังคับเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๘ ถนนแต่ละสายให้มีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ง ไม่เกิน ๓๐๐ เมตร
และไม่ควรให้เป็นแนวตรงยาวเกินกว่า ๖๐๐ เมตร
ข้อ ๑๙ ถนนที่เป็นปลายตัน ต้องจัดให้มีที่กลับรถทุกระยะ ๑๐๐ เมตร และที่ปลายตันที่กลับรถ
ต้องจัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๙.๑ กรณีที่เป็นวงเวียน ต้องมีรัศมีความโค้งวัดถึงกึ่งกลางถนนไม่ต่ํากว่า ๖.๐๐ เมตร
และผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ เมตร
๑๙.๒ กรณีเป็นรูปตัวที (T) ต้องมีความยาวสุทธิของไหล่ตัวที ด้านละไม่ต่ํากว่า
๕.๐๐ เมตร ทั้งสองด้าน และผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ เมตร
๑๙.๓ กรณีเป็น รูปตัว แอล (L) ต้องมีความยาวสุทธิข องแต่ละด้าน ไม่ต่ํากว่า
๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ เมตร
๑๙.๔ กรณีเป็นรูปตัววาย (Y) ต้องมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย ด้านละไม่ต่ํากว่า
๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ เมตร มุมตัววายต้องไม่เล็กกว่า ๑๒๐ องศา
ข้อ ๒๐ ที่จอดรถระหว่างผิวจราจรกับทางเท้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ให้จัดใน
บริเวณต่อไปนี้
๒๐.๑ ตลอดความยาวด้านหน้าที่ดินแปลงย่อยประเภทอาคารพาณิชย์ เว้นแต่กรณี
ที่ติดกับเขตห้ามปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง ให้ใช้เขตห้ามปลูกสร้างอาคารเป็นที่จอดรถได้
๒๐.๒ ตลอดความยาว ๒ ฝั่งถนน เป็นระยะทางข้างละ ๕๐.๐๐ เมตร นับจาก
ปากทางเข้าออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงท้องถิ่นที่มีความกว้างของเขตทาง
ตั้งแต่ ๓๐.๐๐ เมตรขึ้นไป เว้นแต่ถนนที่มีความกว้างของผิวจราจรตั้งแต่ ๑๒.๐๐ เมตร ขึ้นไป
ข้อ ๒๑ ทางเดินและทางเท้า
๒๑.๑ ถนนด้ า นที่ ใ ช้ เ ป็ น ทางเข้ า ออกสู่ ที่ ดิ น แปลงย่ อยประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย และ
อาคารพาณิชย์ ต้องจัดให้มีทางเดินและทางเท้า มีความกว้างทางเดินและทางเท้าสุทธินับจากเขตที่ดิน
ต้องไม่ต่ํากว่า ๖๐ เซนติเมตร ตลอดความยาวของถนนโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
๒๑.๒ ระยะระดับสูงกว่าผิวจราจร ระหว่าง ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร สม่ําเสมอกันไป
ตลอดความยาวถนน ยกเว้น ถนนด้านที่ที่ใช้เป็น ทางเข้าออกสู่ที่ดิน แปลงย่อย ประเภทบ้านแฝด
หรือบ้านแถวจะไม่ทําเป็นทางเท้ายกระดับก็ได้
๒๑.๓ วัสดุปูทางเดินและทางเข้าทางเท้าต้องทําจากบล็อคตัวหนอน ขนาดมาตรฐาน
หรือวัสดุที่ดีกว่านี้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
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๒๑.๔ กรณีเป็นทางเดินและทางเท้ายกระดับ ขอบทางเดินและทางเท้าต้องเป็นคันหินสูง
ระหว่าง ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร
๒๑.๕ เพื่อประโยชน์ในการสัญจรหรือเพื่อความปลอดภัย จุด ที่เป็น ทางเข้าออก
สู่ที่ดินแปลงย่อยให้ลดคันหินลง โดยทําทางลาดให้รถเข้าออกได้ แต่ให้รักษาระดับทางเดินและทางเท้า
ให้สูงเท่าเดิม ทางเดินและทางเท้าส่วนที่เป็นทางเข้าออกนี้ ให้ทําเป็นผิวจราจรเช่นเดียวกับข้อ ๒๒.๓
๒๑.๖ ในบริเวณจุด เชื่อมต่อระหว่างถนนกับทางเดิน และทางเท้าหรือทางเข้าออก
ที่ดินแปลงย่อยกับทางเดินและทางเท้าที่ไม่อาจรักษาระดับทางเดินและทางเท้าให้สูงเท่ากันได้ ให้ลดคันหินลง
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและความปลอดภัย
๒๑.๗ การปลูกต้นไม้ หรือติด ตั้งอุปกรณ์ประดับถนนต้องไม่ล้ําลงมาในส่ว นที่เป็น
ทางเดินเท้า
ข้อ ๒๒ ระดับความสูงของหลังถนน
๒๒.๑ ต้องให้สอดคล้องกับระบบระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๒๒.๒ ต้องจัดทําให้ได้ระดับและมาตรฐานที่สอดคล้องกับถนนหรือทางสาธารณะที่ต่อเนื่อง
๒๒.๓ ผิวจราจรต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแอสฟัลต์รองด้วยชั้นวัสดุพื้นทาง
ที่มีความหนาและบดอัดจนแน่นตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๓ ความลาดชันและทางเลี้ยว
๒๓.๑ ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดต้องไม่เกิน ๗ ส่วน ต่อทางราบ ๑๐๐ ส่วน
๒๓.๒ ทางเลี้ย วหรือทางบรรจบกัน ต้องไม่เป็นมุมแหลมเล็กกว่า ๖๐ องศา และ
ในกรณีทางเลี้ยวที่ห่างกันน้อยกว่า ๓๗ เมตร ต้องเป็นมุมป้านไม่เล็กกว่า ๑๒๐ องศา
ข้อ ๒๔ การปาดมุมถนน
๒๔.๑ ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากว่า ๑๒.๐๐ เมตร จะต้องปาดมุมถนนให้กว้าง
ขึ้นอีกไม่ต่ํากว่าด้านละ ๑.๐๐ เมตร
๒๔.๒ ปากทางของถนนดังกล่าวเป็นมุมเล็กกว่า ๙๐ องศา จะต้องปาดมุมให้กว้างขึ้นอีก
ตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๕ สะพาน สะพานท่อและท่อลอด
๒๕.๑ ถนนที่ ตั ด ผ่ านลํ ารางสาธารณประโยชน์ ซึ่ ง กว้ างเกิน กว่า ๓.๐๐ เมตร
จะต้องทําเป็นสะพาน ตามแบบการก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายกําหนด
๒๕.๒ ถ้าลํารางสาธารณประโยชน์กว้างต่ํากว่า ๓.๐๐ เมตร จะจัดทําเป็นสะพาน
หรือสะพานท่อหรือใช้ท่อลอด โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ เซนติเมตร และหลังท่อลึก
จากผิวจราจรไม่ต่ํากว่า ๘๐ เซนติเมตร ตามแบบการก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือเจ้าพนักงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด
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ข้อ ๒๖ ให้ติด ตั้งป้ายสัญ ญาณจราจรและอุปกรณ์สะท้อนแสงไฟให้เห็น ได้ชัด ตรงจุด ที่เป็น
เกาะกลางถนน วงเวียนทางแยก ร่อง หรือสันนูนขวางถนน ทุกแห่ง
ข้อ ๒๗ ต้องจัดให้มีความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น
๒๗.๑ ไฟส่องสว่าง
๒๗.๒ มีท่อดับเพลิง
๒๗.๓ ยามรักษาการณ์
ฯลฯ
ข้อ ๒๘ เพื่อประโยชน์ในด้านความสะดวกต่อการคมนาคม ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย
ความสวยงาม ความเป็นระเบียบและการผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดบึงกาฬ มีอํานาจ
ที่จะสั่งการให้ปรับเปลี่ยนขนาดเขตทาง ทิศทางเดินรถ ระดับและความลาดชัน ทางเลี้ยว ที่จอดรถ ที่กลับรถ
ส่วนประกอบของถนน และป้ายสัญญาณจราจร
หมวด ๖
ข้อกําหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ข้อ ๒๙ ระบบไฟฟ้า
ผู้จัดสรรที่ดิน ต้องจัด ให้มีร ะบบไฟฟ้าและดําเนิน การจัด ทําตามแบบแปลนแผนผัง
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยราชการหรือองค์การของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมเรื่องไฟฟ้า
ข้อ ๓๐ ระบบประปา
๓๐.๑ ในกรณีที่จัดสรรตั้งอยู่ในบริเวณที่การประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปาส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี สามารถให้บริการได้ ต้องใช้บริการของหน่วยงานนั้น
๓๐.๒ ในกรณีที่หน่ว ยงานตาม ๓๐.๑ ไม่สามารถให้บริการได้ หรือที่ดินจัดสรร
ตั้งอยู่นอกบริเวณดังกล่าว ให้จัด ทําระบบประปาหรือระบบน้ําสะอาดให้เพีย งพอแก่การอุปโภคและ
จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแบบก่อสร้างระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการก่อสร้างระบบจ่ายน้ํา
พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเป็น ผู้ลงนามรับรองแบบและรายการ
คํานวณดังกล่าว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
(๒) ถ้าใช้น้ําบาดาลหรือน้ําผิวดิน ในการผลิตน้ําประปาต้องขอรับสัมปทาน
การจัดจําหน่ายน้ําประปาจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการสัมปทานให้เรียบร้อย
ก่อนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
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หมวด ๗
ข้อกําหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการผังเมือง
ข้อ ๓๑ การดําเนินการตามข้อกําหนดนี้เกี่ยวกับการผังเมือง ให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
หมวด ๘
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเป็นต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
การส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่และการบริหารชุมชน
ข้อ ๓๒ การกันพื้นที่เพื่อจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
๓๒.๑ ต้องจัดให้มีพื้นที่เพื่อจัดทําสวนพักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น จํานวน ๑ แห่ง
โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ พื้นที่ดังกล่าวจะต้องอยู่ในบริเวณมีขนาดและรูปแปลง
ที่เหมาะสมสะดวกแก่การใช้สอย และไม่อนุญาตให้แบ่งแยกย่อยหลายแห่ง เว้น แต่เป็น การกัน พื้น ที่
แต่ละแห่งไว้ไม่ต่ํากว่า ๑ ไร่
๓๒.๒ ต้องจั ด ให้ มีสนามกีฬ า มี เนื้อ ที่ไม่น้ อยกว่า ๒๐๐ ตารางวา ในกรณีที่ มี
การจัดสรรที่ดินเพื่อจําหน่ายเกินกว่า ๕๐ ไร่
๓๒.๓ โรงเรียนอนุบาล ในกรณีเป็นการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่จํานวนที่ดินแปลงย่อย
ตั้ง แต่ ๕๐๐ แปลงขึ้น ไป หรือเนื้อที่เกิน กว่า ๑๐๐ ไร่ ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องกัน พื้น ที่ไว้เป็น ที่ตั้ง
โรงเรียนอนุบาล จํานวน ๑ แห่ง เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางวา และต้องจัดให้มีพื้นที่ดังกล่าว
เพิ่มขึ้นทุก ๆ ๕๐๐ แปลง หรือทุก ๆ ๑๐๐ ไร่ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการให้ใช้พื้น ที่ดังกล่าวจัด ตั้งโรงเรีย นประเภทอื่น ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็น ไปตามระเบีย บ
กระทรวงศึกษาธิการ หากไม่สามารถจัด ตั้ง โรงเรีย นประเภทอื่น ได้ ให้จัด ทําบริการสาธารณะและ
หรือสาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก สวนพักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา เป็นต้น
๓๒.๔ ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ ดิน รายใดมีค วามประสงค์ จะให้มี การจัด ตั้งนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสํานักงานนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ดินเปล่าต้องจัดให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางวา และมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหน่งที่ดินให้มีเขตติดต่อกับ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใช้ประโยชน์
ลักษณะเดียวกัน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

(๒) ที่ดินพร้อมอาคาร ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางวา มีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยในอาคารไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้นที่ส่วนอื่นซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดไว้ เพื่อเป็นที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแล้ว เช่น สํานักงาน สโมสร เป็นต้น ต้องจัดให้มีพื้นที่ใช้สอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกล่าวไม่น้อยกว่า
๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกล่าวจะต้องอยู่บนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและ
จะเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้เป็นที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไม่ได้
ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
๓๒.๕ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น แล้ว ให้ถือว่า
ที่ดิน ดังกล่า วตามข้อ ๓๒.๔ (๑) หรือที่ดิ น พร้อมอาคารตามข้อ ๓๒.๔ (๒) เป็น สาธารณูปโภค
สําหรับที่ดนิ ที่เป็นที่ตั้งพื้นที่ส่วนอื่น ซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดไว้เพื่อเป็นที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เช่น สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ตามข้อ ๓๒.๔ (๓) ผู้จัดสรรที่ดินต้องให้
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ถือกรรมสิท ธิ์ร วมในที่ดิน เนื้อที่ไม่น้อยกว่ า
๒๐ ตารางวา และให้เป็นสาธารณูปโภคด้วย
ข้อ ๓๓ ในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ให้ผู้จัดสรรที่ดิน
อํานวยความสะดวกในด้านเอกสาร บัญชีรายชื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุมตามสมควร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ธงชัย ลืออดุลย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

