
 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอกําหนด 
การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จังหวัดชัยภูมิ   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง  โครงการ 
และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จังหวัดชัยภูมิ   
พ.ศ  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้   
ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิพิจารณาเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชน 
ในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของที่ดิน  การผังเมือง   
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ใหแกผูขออนุญาต 
ทําการจัดสรรที่ดินเปนการเฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่ง  ตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ 
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการ 

ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
  ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 
  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
  (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง  หรือทางสาธารณะภายนอก 

   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมือง  ตามกฎหมาย  วาดวยการผังเมือง   
โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร  ต้ังอยูในบริเวณ...  (ระบุรายละเอียดตามกฎหมาย   
วาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
  (๑) รูปตอของเอกสารสิทธิที่ดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
  (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ที่อยูติดตอกับที่ดินขอจัดสรร 
  (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดินทั้งของราชการและสวนบุคคล 
  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
  (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนาย  โดยใหระบุประเภทการใชที่ดิน 

แตละแปลง 
  (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ 
  ๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแก  แผนผังที่แสดงรายละเอียด 

ของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  เชน 
  (๑) ระบบการระบายน้ํา  สงน้ํา 
  (๒) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๓) ระบบถนนและทางเทา 
  (๔) ระบบไฟฟา 
  (๕) ระบบประปา  (ถามี) 
  (๖) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ 
  (๗) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
  แผนผังจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน  และสภาพหลังจาก 

การปรับปรุงพัฒนาแลว  และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A1  โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม 
และใหมุมดานลางขางขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)   
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ชื่อโครงการ  ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบ  และวิศวกรผูคํานวณ 
ระบบตาง ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย  วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม   
และหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
  ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตาม 

ความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออก 
ตามความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดง 
โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังมีรายการ 
ตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง   
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๖.๒ หลักฐานการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวย 
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๖.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความเหมาะสม 
ในการเกษตรกรรม  การกําหนดระดับความสูงตํ่าของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใชในการถมปรับที่ดิน 
ทั้งบริเวณ  ทั้งสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๖.๔ การจัดทําคันดินเพื่อการควบคุมระดับน้ําใหเพียงพอตอการใชประโยชน  ใหจัดทํา 
ตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละสภาพภูมิประเทศ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
จัดสรรที่ดิน 

  ๖.๕ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน  จะจําหนายโดยวิธีชําระเปนเงินสดหรือเงินผอน 
สงเปนงวดตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
  ๖.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการ  และคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๖.๘ สิทธิของผู ซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร 

จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๖.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
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  ๖.๑๐ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตองปฏิบัติ 
เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบเรียบรอย   
ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสินและขนบธรรมเนียมประเพณี  (ถามี) 

  ๖.๑๑ หลักฐานแสดงการอนุญาต  หรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 
หมวด  ๒ 

ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 
 

 

ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทําการ 
รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายและจํานวนเนื้อที่  โดยแบงเปน  ๒  ขนาด  คือ   

  ๗.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๗๙  แปลง  หรือเนื้อที่ไมเกิน  ๕๐๐  ไร   
  ๗.๒ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๘๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อที่เกินกวา  ๕๐๐  ไร   

 ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ที่ดินแปลงยอยตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมตํ่ากวา  ๒  ไร   
โดยมีเนื้อที่ใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ  ๙๐  ของพื้นที่แปลงยอย 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 
 

ขอ ๙ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ  ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  รวมทั้งการตอเชือ่ม 
กับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

  ๙.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง   
ของเขตทางและผิวจราจร  ดังนี้ 

  (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก 
   -  ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยมี 

ความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   
   -  ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  โดยมี 

ความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ 
ที่ดินแปลงยอย  จํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

  (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ 
   -  ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  โดยมี 

ความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
   -  ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  โดยมี 

ความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ขนาดความกวางดังกลาว  ใหใชสําหรับรองรับ 
ที่ดินแปลงยอย  จํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

  ๙.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 
หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๙.๑  นอกจาก 
จะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

  ๙.๓ ประเภทของถนนในโครงการ   
   ๙.๓.๑ ถนนหลักหรือถนนเชื่อมทางเขา-ออกในโครงการที่ติดตอกับทางหลวง 

แผนดินหรือทางสาธารณประโยชน  ใหใชเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดความหนา  ๑๕ - ๒๐  เซนติเมตร 
    ๙.๓.๒ ถนนสายรองภายในโครงการขั้นตํ่าใหเปนถนนลูกรังบดอัดแนน   
ขนาดความหนาไมนอยกวา  ๑๕  เซนติเมตร 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  และการสาธารณสุข 

 
 

ขอ ๑๐ ระบบการระบายน้ํา  การบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
  ๑๐.๑ ระบบการระบายน้ําและการบําบัดน้ําเสีย  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ 

ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่  และตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลและรับผิดชอบ 
แหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ 

  ๑๐.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียที่จัดใหมี  ตองมีประสิทธิภาพและสามารถบําบัดน้ําเสีย 
ใหมีคุณภาพน้ําทิ้งไดเกณฑมาตรฐาน  ตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

  ๑๐.๓ ระบบการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล  ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่น  ในกรณี 
ไมมีขอบัญญัติของทองถิ่นใชบังคับ  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับ 
สภาพทองที่ 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๑ แหลงน้ํา  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใชในการจัดสรร 
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน  ถาหากแหลงน้ําจากธรรมชาติหรือ 
แหลงน้ําจากชลประทานไมเพียงพอ  ใหจัดหาแหลงน้ําสํารองเพื่อใหมีน้ําใชเพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป 

ขอ ๑๒ ระบบการสงน้ํา  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอย 
ทุกแปลง  และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

 
 

ขอ ๑๓ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้เกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดินในเขตผังเมือง   
ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย  วาดวยการผังเมือง   

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
 

 

ขอ ๑๔ ผูจัดสรรที่ดินจะตองกันพื้นที่ไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน  เชน  พื้นที่สวนกลางสําหรับ 
การจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร  หรือการสันทนาการ  ฯลฯ  โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนาย 
ไมนอยกวารอยละ  ๒  ทั้งนี้  ไมใหแบงแยกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหง 
ไวไมตํ่ากวา  ๔  ไร 

ขอ ๑๕ การบริหารดานการเกษตร  จัดใหมีนักวิชาการดานเกษตรใหคําแนะนําปรึกษา 
เปนเวลา  ๒  ป  นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินโดยไมคิดคาใชจาย 

ขอ ๑๖ การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และการพิจารณาเกี่ยวกับ 
คําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  เชน  กฎหมาย   
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  กฎหมาย  วาดวยการผังเมือง  เปนตน   

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร   
ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวา  ก็ใหเปนไป 
ตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ  เชน  ถนน  สวน   
สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  พื้นที่สวนกลางสําหรับการจําหนายผลิตผลทางการเกษตร  หรือการสันทนาการ   
ที่จอดรถสวนกลาง  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน   
และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

(๒) ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา   
๔.๐๐  เมตร 

(๓) พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน   สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอย 
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว   
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน   
และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๑๘ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน 
ดังกลาวตามขอ  ๑๗  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๑๗  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปน 
ที่ต้ังสํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองโอนใหแก  นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอื่น  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๑๙ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียน 
แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใชบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ประภากร  สมิติ 
ประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 


