
หนา   ๘๘ 
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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ ดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี  ออกขอกําหนดการจัดทําแผนผัง  โครงการ  
และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไว  
ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชลบุรี  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับ  เมื่อพนกําหนดสามสิบวัน  นับแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบยีบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้  
ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ที่ไดจดทะเบียน
แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใชบังคับ 

ขอ ๕ ในขอกําหนดนี้ 
“ผูจัดสรร”  หมายความวา  ผูขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
“ที่ดินจัดสรร”  หมายความวา  ที่ดินที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามขอกําหนดนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี 
“เกษตรกรรม”  หมายความวา  การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว 
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ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร  เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม   
โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของที่ดิน  และการผังเมือง  คณะกรรมการจะผอนผัน 
การปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได 

การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง   
เร่ือง  กําหนดนโยบายจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หมวด  ๒ 
แผนผัง  และวธิีการจัดสรร 

 
 

ขอ ๗ การขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามขอกําหนดนี้  ผูจัดสรรตองย่ืนแผนผังดังตอไปนี้ 
ใหคณะกรรมการพิจารณา 

(๑) แผนผังสังเขป 
(๒) แผนผังบริเวณรวม 
(๓) แผนผังการแบงแปลงที่ดิน 
(๔) แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
ขอ ๘ แผนผังสังเขป  ตองมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ที่ต้ังที่ดินจัดสรร 
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
(๓) เสนทางเขาออกของที่ดินจัดสรรจากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก 
(๔) การใชประโยชนในที่ดินภายในเขตผังเมือง  ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
การใชประโยชนในที่ดินภายในเขตผังเมืองตาม  (๔)  ใหระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  และใหแสดงที่ต้ังของที่ดินจัดสรรในแผนผังของผังเมืองรวมนั้น 
ขอ ๙ แผนผังบริเวณรวม  ตองมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นาํมาจัดสรร 
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนที่อยูในที่ดินจัดสรร  และที่ติดตอกับที่ดินจัดสรร 
(๓) ขอกําหนดเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของทางราชการและของเอกชน  เชน  ภารจํายอม  ขอบัญญัติ

ของทองถิ่นเปนตน 
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(๔) หากที่ดินจัดสรรติดตอกันหลายโครงการ  ไมวาแตละโครงการจะเปนของผูจัดสรร 
คนเดียวกันหรือหลายคน  ใหแสดงการเชื่อมตอของโครงการ  เชน  ถนน  ระบบระบายน้ํา  เปนตน   
ไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 

ขอ ๑๐ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ตองมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อจําหนาย  ใหระบุประเภทการใชที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม 

แตละแปลง 
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และถนน 
ขอ ๑๑ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ตองมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ระบบไฟฟา  (ถามี) 
(๒) ระบบประปาหรือระบบสงน้ํา  และแหลงน้ําที่จะนํามาใชที่ดินจัดสรรในภาวะปกติ 

และภาวะขาดแคลน 
(๓) ระบบระบายน้ํา 
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
(๕) ระบบถนนและทางเทา 
(๖) ระบบอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ  เชน  ระบบการสื่อสาร  ระบบการรักษาความปลอดภัย  เปนตน 
ขอ ๑๒ แผนผังตามขอ  ๘,  ๙,  ๑๐  และ  ๑๑  ตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยู 

ในที่ดินจัดสรรในสภาพปจจุบัน  และสภาพหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาแลว 
ขอ ๑๓ รายละเอียดของส่ิงที่ตองแสดงในแผนผังตามขอ  ๑๒  ใหเปนไปตามประกาศของ

คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน  และตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A1  โดยมุมดานลางขางขวา 
ตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)  ชื่อโครงการ  ชื่อและที่ต้ัง
ของสํานักงานผูจัดสรร  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง  ๆ  พรอมทั้ง
เลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๑๔ ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดง 
ตามความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูจัดสรรตองแสดงโครงการและวิธีการ
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง  ๆ  ดังนี้ 
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(๑) หลักฐานการอนุญาตหรือยินยอมจากทางราชการ  และของเอกชนผูดูแลรับผิดชอบ 
แหลงรองรับน้ําทิ้ง  (ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

(๒) หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  (ในกรณีที่ตองทํา) 

(๓) ในกรณีที่ใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคหรือการประปาสวนทองถิ่น  ตองแนบ
หนังสือรับรองจากหนวยงานนั้น   ๆ วาสามารถใหบริการได  หากใชระบบประปาสัมปทานใหแสดงหลักฐาน
การไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(๔) วิธีการปรับปรุง  การถม  การปรับแตง  ระดับความสูงตํ่า  และวัสดุที่ใชถมที่ดินจัดสรร  
ทั้งในสวนที่จําหนายและสวนสาธารณูปโภค  เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการทําเกษตรกรรม 

(๕) วิธีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
(๖) การเรียกเกบ็คาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
(๗) สิทธิของผูซ้ือการใชหรือรับบริการจากบริการสาธารณะ 
(๘) ภาระผูกพันของผูอื่นที่มีตอที่ดินจัดสรร 
(๙) ขอสัญญาในการใชประโยชนที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือตองปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชน  

ในเรื่องความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบเรียบรอย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และการเพิ่มมูลคาของที่ดินจัดสรร  

(๑๐) หลักฐานการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น  (ถามี)  เชน  หนังสืออนุญาตใหเชื่อมทาง  
หนังสืออนุญาตใหขุดเจาะน้ําบาดาล  เปนตน 

(๑๑) ถาเปนกรณีจําหนายที่ดินพรอมพืช  หรือ  สัตว  ใหระบุประเภท  หรือ  ชนิด  จํานวน  
อายุ  และระยะเวลาการบํารุงรักษา 

หมวด  ๓ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินจัดสรร 

 
 

ขอ ๑๕ ขนาดของที่ดินจัดสรรแบงเปนสองขนาด  คือ 
(๑) ขนาดเล็ก  จํานวนที่ดินแปลงยอยเพื่อการจําหนายไมเกินเจ็ดสิบเกาแปลง  หรือเนื้อที่ 

ทั้งโครงการไมเกินหารอยไร 
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(๒) ขนาดใหญ  จํานวนที่ดินแปลงยอยเพื่อการจําหนายต้ังแตแปดสิบแปลงขึ้นไป  หรือเนื้อที่
ทั้งโครงการเกินกวาหารอยไร 

ขอ ๑๖ ที่ดินแปลงยอยเพื่อการจําหนายตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมตํ่ากวาสองไร  โดยผูขอจัดสรร
ตองจัดใหมีเนื้อที่เพื่อใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละเกาสิบของพื้นที่แปลงยอยแตละแปลง 

ขอ ๑๗ การจัดสรรที่ดินขอกําหนดนี้  หามมิใหผูจัดสรรแบงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  เปนเศษเสี้ยว  
หรือมีรูปรางและขนาดที่ไมสามารถใชประโยชนได 

หมวด  ๔ 
การสาธารณสุข 

 
 

ขอ ๑๘ การกําจัดขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในที่ดินจัดสรร  ใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติทองถิ่น  หากไมมีขอบัญญัติเชนวานั้น  ใหผู จัดสรรแสดงรายละเอียดการจัดเก็บและ 
การทําลายขยะมูลฝอยตอคณะกรรมการ 

หมวด  ๕ 
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
 

ขอ ๑๙ ผูจัดสรรตองจัดใหมีระบบระบายน้ําตามความในหมวดนี้ 
ขอ ๒๐ ระบบระบายน้ําเสียและน้ําฝนจากพื้นที่ของที่ดินจัดสรร  โดยใชทอหรือรางระบายน้ํา  

ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิชา 
ขอ ๒๑ น้ําทิ้งที่ออกจากระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง  เชน  

คู  คลอง  เปนตน  ตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม  และตองไดรับอนุญาตหรือความยินยอม
จากหนวยราชการหรือเจาของแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น  ๆ 

ขอ ๒๒ ระบบระบายน้ําประกอบดวย 
(๑) ทอระบายน้ํา  และบอพัก  (พรอมฝา) 
(๒) รางระบายน้ํา 
(๓) บอสูบน้ําหรือสถานีสูบน้ํา  (ถามี)  ซ่ึงตองมีเคร่ืองสูบน้ํา  ตะแกรงตักขยะ  และบริเวณกัก

เศษดินและทราย 
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(๔) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย 
(๕) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของที่ดินจัดสรร  ซ่ึงตองมีตะแกรงสําหรับตักขยะ 
(๖) บอผันน้ํา 
(๗) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
(๘) ในกรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา  บอสูบ  หรือสถานีสูบน้ํา  

ใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา 
ขอ ๒๓ รายการคํานวณที่ตองใชประกอบแผนผังระบบระบายน้ํา  ตองมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝนหรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา  (เปนหนวยตารางเมตร) 
(๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ  หรือรางระบายน้ํา  (เปนหนวยลูกบาศกเมตรตอวินาที) 
(๓) ขนาดทอหรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ 
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ  หรือรางระบายน้ํา 
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ  หรือรางระบายน้ํา 
(๖) ความลึกของทองทอหรือรางระบายน้ํา 
(๗) ขนาดทอผันน้ําและทอน้ําเขาออก  ตองใหปริมาณน้ําที่เขาระบบบําบัดน้ําเสีย  (กรณีมี 

ระบบบําบัดน้ําเสียรวม)  และปริมาณน้ําฝนที่ผันออกสูแหลงรองรับน้ําทิ้งในฤดูฝนเปนไปตามขอ  ๒๒  (๘) 
ขอ ๒๔ รายการคํานวณตามขอ  ๒๓  ตองจัดทําข้ึนตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและ

สอดคลองกับการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรง 
ของวัสดุที่ใชในระบบได  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

ขอ ๒๕ ผูจัดสรรตองทําแผนผังระบบระบายน้ําและรายการคํานวณทางวิชาการ  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมตํ่ากวาหกสิบเซนติเมตร  
ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ําตองเปนวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝน  กับตอง
สามารถรับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนและน้ําหนักยานพาหนะที่สัญจรผานไปมาไดโดยไมเสียหาย 
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(๓) ระดับความเอียงลาดของทอระบายน้ํา  หากทอระบายน้ํามีขนาดเสนผาศูนยกลางหกสิบ
เซนติเมตร  ระดับความลาดเอียงตองไมตํ่ากวาหนึ่งตอหนึ่งพัน  (๑:๑๐๐๐)  และระดับความเอียงลาดนี้
ตองตอเนื่องกันไปทั้งระบบ 

(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  สถานีสูบน้ํา  และระดับน้ําที่เคร่ืองสูบน้ําเร่ิม
หรือหยุดทํางาน  ใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดที่เคร่ืองสูบน้ําเร่ิมทํางานตองไมเกิน
ระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 

(๕) ระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ  เวนแตจะมีระบบพิเศษ 
ที่สามารถสงน้ําผานไปได  โดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

(๖) บอพักทอระบายน้ํา  ตองมีประจําที่ดินแปลงยอยทุกแปลง  เวนแตใชลํารางเปนทางระบายน้ํา 
(๗) ในกรณีที่พื้นที่ของที่ดินจัดสรรมีระดับสูงตํ่าตางกัน  ใหแสดงเสนชั้นความสูงตํ่าของพื้นที่  

แนวทอระบายน้ําโดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูงหนึ่งเมตรหรือนอยกวา  และระดับของพื้นที่ 
ที่จะปรับแตงโดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม 

(๘) แหลงรองรับน้ําทิ้งที่ชัดเจน  หากใชลํารางสาธารณะเปนทางระบายน้ํา  ใหแสดงภาพความกวาง  
ความลึก  ของลํารางสาธารณะจากที่ดินจัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่แยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียด
และรายการคํานวณทางวิชาการของทั้ งสองระบบแยกจากกัน  โดยแตละระบบตองมีรายละเอียด 
ตามขอกําหนดนี้  รวมทั้งตองแสดงระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผานหรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๒๗ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในที่ดินจัดสรรใหถือวาเปนน้ําเสียที่ตองไดรับการบําบัด
ใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร  และกําหนดใหที่ ดินจัดสรร  เปนแหลงกําเนิดมลพิษ  ที่ตอง 
ถูกควบคุมปลอยน้ําเสียลงสูแหลงสาธารณะ  หรือออกสูส่ิงแวดลอม  หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ   
จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

ขอ ๒๘ ผูจัดสรรตองจัดหาแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอตามความจําเปน   
เพื่อใชประโยชนในที่ดินแปลงยอยแตละประเภท  และผูจัดสรรตองจัดหาแหลงน้ําสํารองเพ่ือใหที่ดิน
แปลงยอยมีน้ําใชเพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป  หากแหลงน้ําจากธรรมชาติหรือแหลงน้ําจากชลประทาน
ไมเพียงพอ 
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ขอ ๒๙ ผูจัดสรรตองจัดใหมีระบบสงน้ําตามขอ  ๒๘  ใหแกที่ดินแปลงยอยทุกแปลง  และ
ตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา 

หมวด  ๖ 
ถนน  สะพาน  ปายสัญญาณ 

 
 

ขอ ๓๐ ขนาดของถนนภายในที่ดินจัดสรรตองมีความกวางของเขตทางและผิวจราจร 
เปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอย  ตามขอกําหนดนี้ 

ขอ ๓๑ ถนนภายในที่ ดินจัดสรรขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางและผิวจราจร
ดังตอไปนี้ 

(๑) ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวาสิบเมตร  และมีความกวางของผิวจราจร
ไมตํ่ากวาแปดเมตร 

(๒) ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวาแปดเมตร  และมีความกวางของผิวจราจร
ไมตํ่ากวาหกเมตร  สําหรับรองรับที่ดินแปลงยอย  จํานวนไมเกินสิบแปลง 

ถนนที่รองรับที่ดินแปลงยอยเกินสิบแปลง  ใหมีความกวางของเขตทางและความกวางของผิวจราจร     
เชนเดียวกับถนนสายหลัก  และถือวาเปนถนนสายหลัก 

ขอ ๓๒ ถนนภายในที่ดินจัดสรรขนาดใหญตองมีความกวางของเขตทางและผิวจราจร
ดังตอไปนี้ 

(๑) ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวาสิบสองเมตร  และมีความกวาง 
ของผิวจราจร  ไมตํ่ากวาแปดเมตร 

(๒) ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวาแปดเมตร  และมีความกวางของผิวจราจร
ไมตํ่ากวาหกเมตร  สําหรับรองรับที่ดินแปลงยอย  จํานวนไมเกินสิบแปลง 

ถนนที่รองรับที่ดินแปลงยอยเกินสิบแปลง  ใหมีความกวางของเขตทางและความกวางของผิวจราจร     
เชนเดียวกับถนนสายหลัก  และถือวาเปนถนนสายหลัก 

ขอ ๓๓ ถนนที่ เปนทางเขาออกของที่ ดินจัดสรรซ่ึงบรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือ 
ทางสาธารณะตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๓๑  และขอ  ๓๒  เวนแต
จะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๓๔ ถนนแตละสายตองมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่งไมเกินหารอยเมตร 
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ขอ ๓๕ ถนนที่เปนถนนปลายตันตองจัดใหมีที่กลับรถทุกระยะไมเกินหนึ่งรอยเมตร  และ 
ที่กลับรถตองมีมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมตํ่ากวาหกเมตร  และผิวจราจร
กวางไมตํ่ากวาส่ีเมตร 

(๒) ถาเปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที  ดานละไมตํ่ากวาหาเมตร  ทั้งสองดาน  
และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวาส่ีเมตร 

(๓) ถาเปนรูปตัวแอล  (L)  ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมตํ่ากวาหาเมตร  และ 
ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวาส่ีเมตร 

(๔) ถาเปนรูปตัววาย  (Y)  ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย  ดานละไมตํ่ากวาหาเมตร   
ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวาส่ีเมตร  มุมตัววายตองไมเล็กกวาหนึ่งรอยย่ีสิบองศา 

หากถนนปลายตันที่มีความยาวไมเกินหนึ่งรอยเมตร  คณะกรรมการจะมีคําส่ังใหผูจัดสรร
จัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนก็ได 

ขอ ๓๖ ความสูงของหลังถนนภายในที่ดินจัดสรร  ผูจัดสรรตองกอสรางภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองสอดคลองกับระบบระบายน้ํา 
(๒) ตองมีระดับความสูงและมาตรฐานสอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่เชื่อมตอ 

กับโครงการ 
ขอ ๓๗ ผิวจราจรของถนนภายในที่ดินจัดสรรตองเปนไปตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองโดยกอสรางดวยวัสดุอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(๒) คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับดวยวัสดุอื่น 
(๓) ยางแอสฟสทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความแนน 
(๔) ลูกรัง 
ขอ ๓๘ สะพาน   สะพานทอ  และทอลอด  ภายในที่ดินจัดสรร  ผู จัดสรรตองกอสราง 

ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   
(๑) ถนนที่ตัดขามทางน้ําสาธารณะซึ่งกวางเกินกวาหาเมตร  ตองทําเปนสะพานตามแบบ 

การกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการหรือเจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 
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(๒) ถนนที่ตัดขามทางน้ําสาธารณะซึ่งกวางเกินกวาหาเมตร  ตองทําเปนสะพาน  หรือสะพาน
ทอ  หรือใชทอลอด  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการหรือเจาพนักงานตามที่
กฎหมายกําหนด 

ขอ ๓๙ ผูจัดสรรตองติดต้ังปายสัญญาณจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟ  ใหเห็นไดชัด 
ตรงจุดที่เปนเกาะกลางถนน  วงเวียน  ทางแยก  รอง  หรือสันนูนขวางถนนทุกแหง 

ขอ ๔๐ คณะกรรมการมีอํานาจที่ส่ังใหผูจัดสรรปรับเปลี่ยนแผนผัง  เชน  ขนาดเขตทาง  
ทิศทางเดินรถ  ระดับความลาดชัน  ทางเลี้ยว  ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  สวนประกอบของถนน  และ 
ปายสัญญาณการจราจร  เปนตน 

เพื่อความสะดวกตอการคมนาคม   ความมั่นคงแข็งแรง  ความปลอดภัย  ความสวยงาม   
ความเปนระเบียบ  และการผังเมือง 

หมวด  ๗ 
สาธารณูปโภค 

 
 

ขอ ๔๑ หากผูจัดสรรจัดใหมีระบบไฟฟา  ผูจัดสรรตองทําแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบ 
จากทางราชการหรือหนวยงานที่ควบคุมเร่ืองไฟฟา 

ขอ ๔๒ หากผูจัดสรรจัดใหมีระบบประปา  ตองดําเนินการตามขอกําหนดนี้ 
ขอ ๔๓ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูในบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาคหรือการประปา 

สวนทองถิ่นสามารถใหบริการได  ผูจัดสรรตองดําเนินการติดตอขอใชน้ําประปาจากหนวยงานนั้น 
ขอ ๔๔ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูนอกบริเวณตามขอ  ๔๓  ผูจัดสรรตองทําระบบประปา

หรือระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภค  และตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแบบกอสรางระบบผลิตน้ําประปาหรือระบบน้ําสะอาด  กับแบบการกอสรางระบบจายน้ํา  

พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบการคํานวณ  โดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบ  และรายการคํานวณ
ดังกลาว  เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๒) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปา  ตองขอรับสัมปทานการจัดจําหนาย
น้ําประปาจากหนวยราชการที่รับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทานใหเรียบรอย  กอนย่ืน 
ขออนุญาตทําการจัดสรรตามขอกําหนดนี้ 



หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๘ 
ผังเมือง 

 
 

ขอ ๔๕ การใชประโยชนในที่ดินจัดสรรภายในเขตผังเมือง  ใหอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายวาดวยการผังเมือง 

หมวด  ๙ 
พื้นที่สวนกลาง  ระบบขนสง  นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

 
 

ขอ ๔๖ ผูจัดสรรตองกันพื้นที่ในที่ดินจัดสรรไวเพื่อเปนพื้นที่สวนกลาง  สําหรับการจําหนาย
ผลิตผลทางการเกษตร  การสันทนาการ  หรือการอื่น  ๆ  เปนตน  ไมนอยกวารอยละสองของพื้นที่ 
จัดจําหนาย  ทั้งนี้ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไว 
ไมตํ่ากวา  ๔  ไร 

หากผู จัดสรรประสงคจะกันพื้นที่สวนกลางไวมากกวาหนึ่งแหง  ผู จัดสรรตองกันพื้นที่ 
แตละแหงไวไมนอยกวาส่ีไร  โดยจะตองมีขนาดและรูปแปลงที่เหมาะสมและสะดวกแกการใชสอย 

ขอ ๔๗ หากผู จัดสรรจัดใหมีระบบขนสง   ใหผู จัดสรรแสดงแผนการดําเนินการตอ
คณะกรรมการดวย 

ขอ ๔๘ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอน
ทรัพยสินของโครงการไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา  ผูจัดสรรตองอํานวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร  
บัญชีรายชื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรร  และสถานที่ประชุมใหกับผูจัดประชุมตามสมควร 

ขอ ๔๙ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  
๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวา   
ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น  ๆ  
เชน  ถนน  พื้นที่สวนกลางสําหรับการจําหนายผลิตผลทางการเกษตร  หรือการสันทนาการ  และหรือ
สาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 
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(๒) ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  
และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

(๓) พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาวไมนอยกวา  
๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน 
และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง  

ขอ ๕๐ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๔๙  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๔๙  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปน
ที่ต้ังสํานักงานสโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๕๑ ขอกําหนดเร่ืองการจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี้  ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดิน 
ที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้ใชบังคับ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ประชา  เตรัตน 

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี 
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