
หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอกําหนด 
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร  ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง  
โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  จังหวัด

กําแพงเพชร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับ  เมื่อพนกําหนดสามสิบวัน  นับแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดแยงกับขอกําหนดนี้  

ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินที่ได ย่ืนคําขออนุญาตไวกอน

ขอกําหนดนี้ใชบังคับ 

ขอ ๕ ในขอกําหนดนี้ 

“ผูจัดสรร”  หมายความวา  ผูขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม   

“ที่ดินจัดสรร”  หมายความวา  ที่ดินที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามขอกําหนดนี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร 

“อุตสาหกรรม”  หมายความวา  การประกอบกิจการในโรงงานตาม  พ.ร.บ.โรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

เชน  การทํา  ผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง  ทดสอบ  ปรับปรุง  แปรสภาพ  ลําเลียง  เก็บรักษา  

หรือการทําลายส่ิงใด ๆ  ตามลักษณะกิจการของโรงงาน 
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ขอ ๖ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมตองจัดบริเวณแยกจากที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม  
ซ่ึงอยูภายใตหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรร
ที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม   

ขอ ๗ การจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  ตองระบุประเภทอุตสาหกรรมตาง ๆ  ที่จะ
ดําเนินการในที่ดินที่ขออนุญาตทําการจดัสรรที่ดิน 

ขอ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร  เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของที่ดิน  และการผังเมือง  คณะกรรมการจะผอนผัน 
การปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได 

การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

หมวด  ๒ 
แผนผังและวิธีการจัดสรร 

 

 

ขอ ๙ การขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามขอกําหนดนี้  ผูจัดสรรตองย่ืนแผนผังดังตอไปนี้ 

ใหคณะกรรมการพิจารณา 

(๑) แผนผังสังเขป 

(๒) แผนผังบริเวณรวม 

(๓) แผนผังการแบงแปลงที่ดิน 

(๔) แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

ขอ ๑๐ แผนผังสังเขป  ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ต้ังที่ดินจัดสรร 

(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 

(๓) เสนทางเขาออกของที่ดินจัดสรรจากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก 

(๔) การใชประโยชนในที่ดินภายในเขตผังเมือง  ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

การใชประโยชนในที่ดินภายในเขตผังเมือง  (๔)  ใหระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการ

ผังเมือง  และใหแสดงที่ต้ังของที่ดินจัดสรรในแผนผังของผังเมืองรวมนั้น 
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ขอ ๑๑ แผนผังบริเวณรวม  ตองมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาจัดสรร 
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนที่อยูในที่ดินจัดสรร  และที่ติดตอกับที่ดินจัดสรร 
(๓) ขอกําหนดเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของทางราชการและของเอกชน   เชน  ภาระจํายอม  

ขอบัญญัติของทองถิ่น  เปนตน 
(๔) หากที่ดินจัดสรรติดตอกันหลายโครงการ  ไมวาแตละโครงการจะเปนของผูจัดสรร 

คนเดียวกันหรือหลายคน  ใหแสดงการเชื่อมตอของโครงการ  เชน  ถนน  ระบบระบายน้ํา  เปนตน   
ไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 

ขอ ๑๒ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อจําหนาย  ใหระบุประเภทการใชที่ ดินเพื่อการ

อุตสาหกรรมแตละแปลง 
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และถนน 
(๓) การเวนชองวางระหวางแปลงที่ดินตางประเภทการใชที่ดิน  ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของและใหถือเปนสวนสาธารณูปโภคของโครงการที่ตอง
ปรับปรุงและอนุญาตใหใชเปนที่กลับรถหรือเพื่อการอื่นใด 

ขอ ๑๓ แผนผังและแบบกอสรางระบบสาธารณูปโภค  ไดแก  แผนผังและแบบกอสรางที่
แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  ดังนี้   

(๑) ระบบไฟฟา  (ถามี) 
(๒) ระบบประปา  หรือระบบสงน้ํา  และแหลงน้ําที่จะนํามาใชที่ดินจัดสรรในภาวะปกติและ

ภาวะขาดแคลน 
(๓) ระบบระบายน้ํา 
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
(๕) ระบบถนน  และทางเทา 
(๖) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  เชน  ระบบการสื่อสาร  ระบบการรักษาความปลอดภัย  เปนตน 
ขอ ๑๔ แผนผังตามขอ  ๘,  ๙,  ๑๐  และ  ๑๑  ตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูใน

ที่ดินจัดสรรในสภาพปจจุบัน  และสภาพหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาแลว 
ขอ ๑๕ รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังตามขอ  ๑๒  ใหเปนไปตามประกาศ 

ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน  และตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A  1  โดยมุมดานลางขวา
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ตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)  ชื่อโครงการ  ชื่อและที่ต้ัง
ของสํานักงานผูจัดสรร  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ  พรอมทั้งเลข
ทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวย  วิชาชีพวิศวกรรม  หรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๑๖ ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตาม

ความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูจัดสรรตองแสดงโครงการและวิธีการใน

การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 

(๑) หลักฐานการอนุญาตหรือยินยอมจากทางราชการ  และของเอกชนผูดูแลรับผิดชอบ

แหลงรองรับน้ําทิ้ง  (ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

(๒) รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  (ในกรณีที่ตองทํา) 

(๓) ในกรณีที่ใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค  หรือการประปาสวนทองถิ่น  ตอง

แนบหนังสือรับรองจากหนวยงานนั้น ๆ  วา  สามารถใหบริการได  หากใชระบบประปาสัมปทาน 

ใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(๔) วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตง  ใหพื้นที่ดินเกิดความเหมาะสม

ในการปลูกสรางอาคาร  ทั้งนี้  จะตองกําหนดระดับความสูงตํ่าของพื้นที่ดิน  และวัสดุที่นํามาใชในการถม  

ปรับที่ดินทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

(๕) วิธีการในการจัดจําหนายที่ดินเปลาและหรือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางจะจําหนายโดยวิธี

ชําระเปนเงินสด  หรือเงินผอนตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

(๖) วิธีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

(๗) การเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 

(๘) สิทธิของผูซ้ือการใชหรือรับบริการจากการบริการสาธารณะ 

(๙) ภาระผูกพันของผูอื่นที่มีตอที่ดินจัดสรร 

(๑๐) ขอสัญญาในการใชประโยชนในที่ ดินแปลงยอยที่ผู ซ้ือตองปฏิบัติเพื่อประโยชน 

ตอชุมชนในเรื่องความสงบสุข   ความปลอดภัย   ความสวยงาม   ความเปนระเบียบเรียบรอย  

ขนบธรรมเนียมประเพณี  และการเพิ่มมูลคาของที่ดินจัดสรร 
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(๑๑) หลักฐานการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น  (ถามี)  เชน  หนังสืออนุญาต 

ใหเชื่อมทาง  หนังสืออนุญาตใหขุดเจาะน้ําบาดาล  เปนตน 

หมวด  ๓ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินจัดสรร 

 

 

ขอ ๑๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ใหพิจารณาจากจํานวน

ที่ดินที่ทําการ  รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนาย  และจํานวนเนื้อที่  โดยแบงเปน  ๓  ขนาด  คือ   

(๑) ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ตํ่ากวา  ๙๙  ไร 

(๒) ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอย  ต้ังแต  ๑๐๐ - ๑๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่  ๙๙ - ๔๐๐  ไร 

(๓) ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๒๐๐  แปลง  หรือเนื้อที่เกินกวา  ๔๐๐  ไร 

ขอ ๑๘ เนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายเฉพาะที่ดินตองมีเนื้อที่  

ไมตํ่ากวา  ๖๐  ตารางวา  ถาเปนหองแถว  หรือตึกแถวตองมีเนื้อที่  ไมตํ่ากวา  ๑๖  ตารางวา 

ขอ ๑๙ การจัดสรรที่ดินตามขอกําหนดนี้  หามมิใหผูจัดสรรแบงที่ดินเปนแนวตะเข็บ   

เปนเศษเสี้ยว  หรือมีรูปรางและขนาดที่ไมสามารถใชประโยชนได 

หมวด  ๔ 
การสาธารณสุข 

 

 

ขอ ๒๐ การกําจัดขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในที่ดินจัดสรร  ใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติทองถิ่น  หากไมมีขอบัญญัติเชนวานั้น  ใหผูจัดสรรแสดงรายละเอียดการจัดเก็บและการ
ทําลายขยะมูลฝอยตอคณะกรรมการ 

หมวด  ๕ 
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 

ขอ ๒๑ ผู จัดสรรตองจัดใหมีระบบระบายน้ํา   การบําบัดน้ํา เสีย   และการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมตามความในหมวดนี้ 
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ขอ ๒๒ ระบบการระบายน้ํา  การบําบัดน้ําเสีย  และการจัดการการอุตสาหกรรม  (ถามี)  

ตองมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

ขอ ๒๓ น้ําทิ้งที่ออกจากระบบระบายน้ํา  และระบบบําบัดน้ําเสียไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง  

เชน  คู  คลอง  เปนตน  ตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอม  และตองไดรับอนุญาตหรือ 

ความยินยอมจากหนวยราชการหรือเจาของแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ   

ขอ ๒๔ ระบบระบายน้ําประกอบดวย 

(๑) ทอระบายน้ํา  และบอพัก  (พรอมฝา) 

(๒) รางระบายน้ํา 

(๓) บอสูบน้ําหรือสถานีสูบน้ํา  (ถามี)  ซ่ึงตองมีเคร่ืองสูบน้ํา  ตะแกรงตักขยะ  และบริเวณ

กักเศษดินและทราย   

(๔) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย 

(๕) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของที่ดินจัดสรร  ซ่ึงตองมีตะแกรงสําหรับตักขยะ 

(๖) บอผันน้ํา 

(๗) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

(๘) ในกรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา  บอสูบ  หรือสถานี

สูบน้ํา  ใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา 

ขอ ๒๕ รายการคํานวณที่ตองใชประกอบแผนผังระบบระบายน้ํา  ตองมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน  หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา  (เปนหนวยตารางเมตร) 

(๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ  หรือรางระบายน้ํา  (เปนหนวยลูกบาศกเมตรตอวินาที) 

(๓) ขนาดทอหรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ 

(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ  หรือรางระบายน้ํา 

(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ  หรือรางระบายน้ํา 

(๖) ความลึกของทองทอหรือรางระบายน้ํา 

(๗) ขนาดทอผันน้ํา  และทอน้ําเขาออก  ตองใหปริมาณน้ําที่เขาระบบบําบัดน้ําเสีย  (กรณีมี

ระบบบําบัดน้ําเสียรวม)  และปริมาณน้ําฝนที่ผันออกสูแหลงรองรับน้ําทิ้งในฤดูฝนเปนไปตามขอ  ๒๔  (๘) 
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ขอ ๒๖ รายการคํานวณ  ตามขอ  ๒๕  ตองจัดทําข้ึนตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและ
สอดคลองกับการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่ใชในระบบได  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

ขอ ๒๗ ผูจัดสรรตองทําแผนผังระบบระบายน้ําและรายการคํานวณทางวิชาการ  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมตํ่ากวาหกสิบเซ็นติเมตร  
ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ําตองเปนวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝน  กับตอง
สามารถรับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนและน้ําหนักยานพาหนะที่สัญจรผานไปมาไดโดยไมเสียหาย 

(๓) ระดับความเอียงลาดของทอระบายน้ํา  หากทอระบายน้ํามีขนาดเสนผาศูนยกลางหกสิบ
เซ็นติเมตร  ระดับความลาดเอียงตองไมตํ่ากวาหนึ่งตอหนึ่งพัน  (๑:๑,๐๐๐)  และระดับความเอียงลาดนี้
ตองตอเนื่องกันไปทั้งระบบ 

(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  สถานีสูบน้ํา  และระดับน้ําที่เคร่ือง 
สูบน้ําเร่ิม  หรือหยุดทํางาน  ใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดที่เคร่ืองสูบน้ําเร่ิมทํางาน
ตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 

(๕) ระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ํา  หรือแหลงน้ําสาธารณะ  เวนแตจะมีระบบพิเศษ
ที่สามารถสงน้ําผานไปได  โดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

(๖) บอพักทอระบายน้ํา  ตองมีประจําที่ดินแปลงยอยทุกแปลง  เวนแตใชลํารางเปนทาง
ระบายน้ํา 

(๗) ในกรณีที่พื้นที่ของที่ดินจัดสรรมีระดับสูงตํ่าตางกัน  ใหแสดงเสนชั้นความสูงตํ่าของ
พื้นที่แนวทอระบายน้ําโดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูงหนึ่งเมตร  หรือนอยกวา  และระดับของพื้นที่
ที่จะปรับแตงโดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม 

(๘) แหลงรองรับน้ําทิ้งที่ชัดเจน  หากใชลํารางสาธารณะเปนทางระบายน้ํา  ใหแสดงภาพ
ความกวาง  ความลึก  ของลํารางสาธารณะจากที่ดินจัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่แยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบ
รายละเอียดและรายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  โดยแตละระบบตองมี
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รายละเอียดตามขอกําหนดนี้  รวมทั้งตองแสดงระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผานหรือบรรจบกัน
ของระบบทั้งสอง 

ขอ ๒๙ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในที่ดินจัดสรรใหถือวาเปนน้ําเสียที่ตองไดรับการ
บําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํ าทิ้ งจากที่ ดิน จัดสรร   และกํ าหนดใหที่ ดิน จัดสรร   
เปนแหลงกําเนิดมลพิษ  ที่ตองถูกควบคุมปลอยน้ําเสียลงสูแหลงสาธารณะ  หรือออกสูส่ิงแวดลอม   
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

หมวด  ๖ 
ถนน  สะพาน  ปายสัญญาณ 

 

 

ขอ ๓๐ ระบบและมาตรฐานของถนนทางเทา  และทางจักรยานในที่ดินจัดสรรทั้งหมด
รวมทั้งการตอเชื่อมกับ  ถนน  หรือทางสายนอกที่ดินจัดสรรเปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอยตาม
ขอกําหนดนี้  และตองเปนไปตามความในหมวดนี้ 

ขอ ๓๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ  ตองมีขนาด
ดังตอไปนี้ 

(๑) โครงการขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  และมีความ
กวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 

(๒) โครงการขนาดกลางตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  และมีความ
กวางของผิวจราจร  ไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร 

(๓) โครงการขนาดใหญ  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๒๔.๐๐  เมตร  และมีความ
กวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร   

ขอ ๓๒ โครงการขนาดกลาง  และขนาดใหญ  ใหจัดทําทางเทา  และทางจักรยาน  ดวย 
ขอ ๓๓ ถนนที่เปนทางเขาออกของที่ดินจัดสรรซ่ึงบรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือทาง

สาธารณะตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๓๑  เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๓๔ ถนนแตละสาย  จะตองมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่งไมเกิน 
หารอยเมตร  และที่กลับรถตองมีมาตรฐานดังตอไปนี้ 
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ขอ ๓๕ ถนนที่เปนถนนปลายตันตองจัดใหมีที่กลับรถทุกระยะไมเกินหนึ่งรอยเมตร  และ 

ที่กลับรถตองมีมาตรฐานดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคง  วัดถึงกึ่งกลางถนนไมตํ่ากวา  ๖  เมตร  และผิวจราจร

กวางไมตํ่ากวาส่ีเมตร 

(๒) ถาเปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที  ดานละไมตํ่ากวา  ๕  เมตร   

ทั้งสองดาน  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔  เมตร 

(๓) ถาเปนรูปตัวแอล  (L)  ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมตํ่ากวา  ๕  เมตร  และ 

ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔  เมตร 

(๔) ถาเปนรูปตัววาย  (Y)  ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย  ดานละไมตํ่ากวา  ๕  เมตร  

ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔  เมตร  มุมตัววายตองไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา   

หากถนนปลายตันที่มีความยาวไมเกิน  ๑๐๐  เมตร  คณะกรรมการจะมีคําส่ังใหผูจัดสรรจัดทํา

ที่กลับรถบริเวณปลายตันของถนนก็ได 

ขอ ๓๖ ความสูงของหลังถนนภายในที่ดินจัดสรรผูจัดสรรตองกอสรางภายใตหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองสอดคลองกับระบบระบายน้ํา 

(๒) ตองมีระดับความสูงและมาตรฐานสอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่เชื่อมตอกับ

โครงการ 

ขอ ๓๗ ผิวจราจรของถนนภายในที่ ดินจัดสรรตองเปนไปตามแบบมาตรฐานของ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  และตองกอสรางดวยวัสดุอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) คอนกรีตเสริมเหลก็ 

(๒) คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับดวยวัสดุอื่น 

(๓) ยางแอสฟสทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความแนน 

ขอ ๓๘ สะพาน  สะพานทอ  และทอลอด  ภายในที่ดินจัดสรร  ผู จัดสรรตองกอสราง 

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ถนนที่ตัดขามทางน้ําสาธารณะซึ่งกวางเกินกวาหาเมตร  ตองทําเปนสะพาน  ตามแบบ

การกอสรางและไดรับอนุญาตจากทางราชการหรือเจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 
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(๒) ถนนที่ตัดขามทางน้ําสาธารณะซึ่งกวางนอยกวาหาเมตร  ตองทําเปนสะพาน  หรือสะพานทอ  

หรือทอลอดตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการหรือเจาพนักงานตามที่กฎหมาย

กําหนด 

ขอ ๓๙ ผูจัดสรรตองติดต้ังปายสัญญาณจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟ  ใหเห็นชัด 

ตรงจุดที่เปนกึ่งกลางถนน  วงเวียน  ทางแยก  รอง  หรือสันนูนขวางถนนทุกแหง 

ขอ ๔๐ คณะกรรมการมีอํานาจที่ส่ังใหผูจัดสรรปรับเปลี่ยนแผนผัง  เชน  ขนาดเขตทาง  

ทิศทางเดินรถ  ระดับความลาดชัน  ทางเลี้ยว  ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  สวนประกอบของถนน  และปาย

สัญญาณการจราจร  เปนตน  เพื่อความสะดวกตอการคมนาคม  ความมั่นคงแข็งแรง  ความปลอดภัย  

ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ  และการผังเมือง 

หมวด  ๗ 
สาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๔๑ ระบบไฟฟา  ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟา  และดําเนินการจัดทําตามแบบ

แปลนแผนผัง  ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐ  หรือนิติบุคคลอื่น  ซ่ึงมี

หนาที่ควบคุมเร่ืองไฟฟา 

ขอ ๔๒ หากผูจัดสรรจัดใหมีระบบประปา  ตองดําเนินการตามขอกําหนดนี้ 

ขอ ๔๓ ระบบประปา  ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา  ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยู

ในบริเวณที่การประปานครหลวง  การประปาสวนภูมิภาค  การประปาสวนทองถิ่น  หรือนิติบุคคลอื่น  

ผูรับผิดชอบ  แลวแตกรณี  สามารถใหบริการได  ตองใชบริการของหนวยงานนั้น  ในกรณีอื่นใด

นอกเหนือไปจากนี้ใหผูจัดสรรที่ดินเสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา  พรอมทั้งรายละเอียด

ประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรที่ไดรับอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผู 

ลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาว  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๔๔ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูนอกบริเวณตามขอ  ๔๕  ผูจัดสรรตองทําระบบประปา

หรือระบบน้ําสะอาด  ใหเพียงพอแกการอุปโภค  และตองดําเนินการดังตอไปนี้ 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

(๑) เสนอแบบกอสรางระบบผลิตน้ําประปาหรือระบบน้ําสะอาด  กับแบบการกอสรางระบบ

จายน้ํา  พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบการคํานวณ  โดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูลงนามรับรองแบบ  และรายการคํานวณดังกลาว  เพื่อขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ 

(๒) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปา  ตองขอรับสัมปทานการจัดจําหนาย

น้ําประปาจากหนวยราชการที่รับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทานใหเรียบรอย  กอนย่ืนขอ

อนุญาตทําการจัดสรรตามขอกําหนดนี้   

หมวด  ๘ 
ผังเมือง 

 

 

ขอ ๔๕ กรณีเปนหองแถว  หรือตึกแถว  ตองจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติม  ๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  

ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะดังนี้ 

(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ  ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  

และความยาวไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร 

(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ  หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา  ๓๐  องศา

ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร 

(๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถ  ทํามุมกับทางเดินรถ  ต้ังแต  ๓๐  องศาขึ้นไปใหมีความกวาง 

ไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตร 

กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถ   

๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไว  ใน  (๑)  (๒)  (๓)   

กรณี  ที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 

การใชประโยชนในที่ดินจัดสรรภายในเขตผังเมือง  ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 

วาดวยผังเมือง 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมวด  ๙ 
พื้นที่สวนกลาง  ระบบขนสง  นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

 

 

ขอ ๔๖ ผูจัดสรรที่ดินตองกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะ 
ไมนอยกวารอยละ  ๕  ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งหมด  เชน  สวน  หรือที่จอดรถสวนกลาง  สนามกีฬา  
ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน  โดยใหมีพื้นที่เปนสวน  
ไมนอยกวารอยละ  ๒  ของพื้นที่จําหนาย  ทั้งนี้  ไมใหมีการแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแต
เปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร 

ขอ ๔๗ หากผู จัดสรรจัดใหมีระบบขนสง   ใหผู จัดสรรแสดงแผนการดํา เนินการ 
ตอคณะกรรมการดวย   

ขอ ๔๘ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
เพื่อรับโอนทรัพยสินของโครงการไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา  ผูจัดสรรตองอํานวยความสะดวก 
ในเรื่องเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรร  และสถานที่ประชุมใหกับผูจัดประชุมตามสมควร 

ขอ ๔๙ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  
๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวาก็ให
เปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ  เชน  
ถนน  สวน  สนามกีฬา  ที่จอดรถสวนกลาง  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน  
สถานพยาบาลเบื้องตน  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

(๒) ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  
และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

(๓) พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาวไมนอยกวา  
๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและ



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

จะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

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

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิทยา  ผิวผอง 
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร 


