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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก  ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง
โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  
จังหวัดตาก  พ.ศ.  ๒๕๕๐”   

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก  พิจารณาเห็นเปนการจําเปนเพื่อ  
ประโยชนในการอุตสาหกรรมที่สงผลทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรร
ท่ีดิน  ท่ีต้ังของที่ดินและการผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก  จะผอนผันการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดนี้  เปนการเฉพาะรายก็ได 

ท้ังนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ  
จัดสรรที่ดินกลาง  เรื่อง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรม 

 
 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
  ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 
  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

   (๑) ท่ีต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน  ตองจัดบริเวณแยกจากที่อยูอาศัยและ  
พาณิชยกรรม 

   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่ เข าออกสูบริ เวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวงหรือ   

ทางสาธารณะภายนอก 
   (๔) การใชประโยชนท่ีดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  

ใหระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ท่ีดินที่ขอทําการจัดสรรเพ่ือการอุตสาหกรรม  ต้ังอยูในบริเวณ.........................  
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแก  แผนผังที่แสดง   
   (๑) รูปตอของเอกสารสิทธิท่ีดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ท่ีอยูภายในบริเวณและ

บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) รายละเอียดของที่ดินที่ใชเปนทางเขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดิน 

จากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก 
   (๔) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ท้ังของทางราชการและสวนบุคคล 
   (๕) ในกรณีท่ีมีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอ 

ของโครงการทั้งหมด  ไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพ่ือการจัดจําหนาย  โดยใหระบุประเภท

ของอุตสาหกรรม 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ   

การเวนชองวางระหวางแปลงที่ดินตางประเภทการใชท่ีดิน  ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยควบคุม
อาคารและกฎหมายที่ เกี่ยวของและใหถือเปนสวนสาธารณูปโภคของโครงการที่ตองปรับปรุง 
และอนุญาตใหใชเปนที่กลับรถเพื่อการอื่นใด 

  ๕.๔ แผนผังและแบบกอสรางระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแก  
แผนผังและแบบกอสรางที่แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  
ดังนี้ 
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   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา 
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา 
   (๖) ระบบการสงน้ํา 
   (๗) แหลงน้ํา 
   (๘) ระบบถนนและทางเทา 
   (๙) ระบบอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
แผนผังจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพหลังจากการ

ปรับปรุงพัฒนาแลว  และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A๑  โดยใหมุมดานลางขางขวา  
จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีท่ีบริเวณการจัดสรรที่ดินมีขนาดใหญ)  ชื่อโครงการ  ชื่อและ
ท่ีต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ  
พรอมทั้ง  เลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ  ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและหรือ
สถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
  ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดง   

ตามความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออก  
ตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการ  
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังมีรายการตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับ 
น้ําทิ้ง  (ในกรณีตองไดรับอนุญาต) 

  ๖.๒ หลักฐานการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๖.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค  หรือ  การประปา
สวนทองถิ่น  ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวาสามารถใหบริการได  หากจัดระบบ
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ประปาสัมปทาน  ใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปา  ตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘ 

  ๖.๔ วิธีการในการปรับปรุงพ้ืนที่ท่ีดิน  การรวม  การปรับแตงใหพ้ืนที่ท่ีดินเกิด
ความเหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร  การกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดินและวัสดุท่ีนํามาใชใน
การถมปรบัที่ดินทั้งบริเวณ  ท้ังสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๖.๕ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน  และหรือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางจะจําหนาย
โดยวิธีชําระเปนเงินสด  หรือเงินผอนสงเปนงวด  ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได 

  ๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
  ๖.๗ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัด

ใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๖.๘ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนท่ีดินในที่ดินแปลงยอยท่ีผูซื้อจะตอง  

ปฏิบัติเพ่ือประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสินและขนบธรรมเนียมประเพณี  (ถามี) 

  ๖.๙ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๖.๑๐ ภาระผูกพันตาง ๆ  ท่ีบุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๖.๑๑ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อท่ีของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 
 

ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ใหพิจารณาจากจํานวนที่ดิน  
ท่ีทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพ่ือจัดจําหนาย  และจํานวนเนื้อท่ี  โดยแบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

  ๗.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อท่ีตํ่ากวา  ๙๙  ไร 
  ๗.๒ ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๑๐๐ - ๑๙๙  แปลง  หรือเนื้อท่ี  ๙๙ - ๔๐๐  ไร 
  ๗.๓ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๒๐๐  แปลง  หรือเนื้อท่ีเกินกวา  ๔๐๐  ไร 
ท้ังนี้  เนื้อท่ีจํานวนนอยท่ีสุดของที่ดินแปลงยอยเพ่ือจัดจําหนายเฉพาะที่ดินตองมีเนื้อท่ี 

ไมตํ่ากวา  ๖๐  ตารางวา  ถาเปนหองแถวหรือตึกแถวตองมีเนื้อท่ีไมตํ่ากวา  ๑๖  ตารางวา 
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ขอ ๘ การแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บจะกระทํามิได  การแบงแปลงที่ดินไมควรใหมี
เศษเปนเสี้ยว  หรือมีรูปรางที่ไมสามารถใชประโยชนได  คณะกรรมการฯ  มีสิทธิท่ีจะสั่งการใหปรับ
ขนาดและรูปรางที่ดินแปลงยอยเพ่ือมิใหเกิดเศษเหลือของที่ดินได 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกบัการสาธารณสุข 

 
 

ขอ ๙ การสาธารณสุข 
  การกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล  การจัดการใหพ้ืนที่บริเวณโครงการจัดสรรที่ดินปราศจาก

ขยะมูลฝอย  ใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถิ่น  หากไมมีขอบัญญัติเชนวานั้น  ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่ 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
 

ขอ ๑๐ ระบบการระบายน้ํา 
  ๑๐.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ  และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน  

โครงการ  โดยระบบทอและรางระบายน้ํา  ท่ีออกแบบเปนระบบอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
  ๑๐.๒ ทางเดินของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย

ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คู  คลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  ตองพอเพียง  โดยไมใหเกิดความ
เสียหายตอทรัพยสินขางเคียงและจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  
(ในกรณีท่ีตองไดรับอนุญาต) 

  ๑๐.๓ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกในรอบ  ๕  ป  หรือนานกวา  

ของทองที่นั้นและสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคาไมตํ่ากวา  ๐.๖ 
   (๒) ปริมาณน้ําเสีย  ใชเกณฑปริมาณไมตํ่ากวารอยละ  ๙๕  ของน้ําใช   

แตตองไมตํ่ากวา  ๑  ลูกบาศกเมตร  ตอครัวเรือน  ตอวัน 
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   (๓) ปริมาณน้ําไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน  ตองไมตํ่ากวา  ๒๐  
ลูกบาศกเมตร  ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอื่นตามขอมูลท่ีอางอิงซึ่งตองเชื่อถือได  
ในทางวิชาการ  โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอหรือรางระบายน้ํา 

  ๑๐.๔ ระบบการระบายน้ําตองประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ํารวม  (ท่ีรับปริมาณน้ําสูงสุดได) 
   (๒) รางระบายน้ํา 
   (๓) บอพักทอระบายน้ําที่รับน้ําฝนจากถนนและรับน้ําเสียจากที่ดินแปลงยอย  

(กรณีท่ีเปนระบบการระบายน้ํารวม) 
   (๔) บอตรวจการระบายน้ํา 
   (๕) บอพักน้ําเสีย 
   (๖) ระบบเครื่องสูบน้ํา  (ถามี) 
   (๗) บอตรวจน้ําทิ้งประจําที่ดนิแปลงยอย 
   (๘) บอตรวจน้ําทิ้งรวมของโครงการ 
   (๙) ระบบการผันของน้ําฝนสวนเกิน  (กรณีท่ีเปนระบบการระบายน้ํารวม) 
   (๑๐) บริเวณรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบการบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๐.๕ รายการคํานวณ  (ท่ีตองประกอบมากับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
   (๑) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูระบบการระบายน้ําตอวินาที 
   (๒) ขนาดทอระบายน้ําแตละบริเวณ 
   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา 
   (๔) ความลึกของทองทอระบายน้ํา 
   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอระบายน้ํา 
   (๖) ประเภทวัสดุท่ีใชทําทอระบายน้ํา 
รายการทั้งหมดนี้ตองแสดงใหปรากฏในแผนผังการระบายน้ําที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานทาง

วิศวกรรม  สอดคลองกับรายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอและความมั่นคง
แข็งแรงของอุปกรณของระบบได   โดยตองมีการตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาต   
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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  ๑๐.๖ เงื่อนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ 

   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ํ าขนาดเล็กที่สุด   
ไมตํ่ากวา  ๔๐  เซนติเมตร  ยกเวนในกรณีระบบการระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุท่ีเปนทอระบายน้ํา  ตอง 
    ก. เปนวัสดุท่ีทนทานตอความเนาเสียได  โดยไมผุกรอนหรือสลายตัว 
    ข. รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนไดโดยไมเสียหาย 
   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ําตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้ง

ระบบ  และมีระดับความลาดเอียง  ดังนี้ 
    ก. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๔๐  เซนติเมตร  ตองไมตํ่ากวา  ๑  :  ๕๐๐ 
    ข. ขนาดเสนผาศูนยกลางเกินกวา  ๔๐  เซนติเมตร  ตองไมตํ่ากวา  ๑  :  ๑๐๐๐   
   (๔) เครื่องสูบน้ําเสีย  จะเปนแบบใดก็ได  (แบบจุมแชในบอพักน้ําเสีย 

แบบนอกบอพักน้ําเสีย)  แตการสูบน้ําจะตอง 
    ก. ระดับหยุดสูบน้ําอยูตํ่ากวาระดับทองทอระบายน้ําเขา 
    ข. ระดับเริ่มสูบน้ําอยูสูงกวาระดับหยุดสูบน้ําไมตํ่ากวา  ๑.๐๐  เมตร 
    ค. ปริมาตรน้ําเสียระหวางระดับสูบน้ําในบอพักน้ําเสียตองไมนอยกวา  

๑  ใน  ๔  สวน  ของปริมาตรน้ําเสียรวมทั้งโครงการ 
   (๕) แนวทอระบบการระบายน้ํา  ตองไมพาดผานทางน้ําหรือแหลงน้ํา

สาธารณประโยชน  นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน 

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย 
   (๗) บอตรวจการระบายน้ํา  ตองมีขนาดใหญเพียงพอ  ใหสามารถลงไป 

ขุดลอกหรือทําความสะอาดทอระบายน้ําไดท่ีจุดบรรจบทอระบายน้ําที่สําคัญตามความเหมาะสม 
   (๘) กรณีพ้ืนที่ท่ีทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกันใหแสดง 
    ก. เสนระดับความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอ  

ระบายน้ําโดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือ  นอยกวา 
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    ข. ระดับของพื้นที่ ท่ีจะปรับแตง   โดยการขุดลอกหรือถมสูงขึ้น   
จากระดับเดิมดวย 

   (๙) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากเปนลําราง
สาธารณะใหแสดงภาพความกวาง  ความลึก  ของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง 

ในกรณีท่ีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝน  ใหแสดงแบบรายละเอียดของ 
ท้ังสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบมีรายละเอียดตาง ๆ  ตามขอตนทั้งหมด  รวมท้ังรายละเอียดของ
ทุกจุดที่มีการตัดผาน  หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๑ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๑.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร  ถือเปนน้ําเสีย 

ท่ีจะตองไดรับการบําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร  และกําหนดใหท่ีดิน
จัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษ  ท่ีจะตองถูกควบคุมการระบายน้ําเสียลงสูแหลงสาธารณะ  หรือออกสู
สิ่งแวดลอมหรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๑.๒ ระบบบําบัดน้ําเสีย  จะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดิน
แปลงยอย  หรือประเภทระบบบําบัดกลาง  ท่ีรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียว  หรือหลายจุดก็ได  และ 
แตละระบบเหลานั้นจะใชวิธี  หรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงใหปรากฏในแผนผัง 
และรายการคํานวณทางวิชาการ  ท่ีตรวจรับรองจากวิศวกร  ท่ีไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 

  ๑๑.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง  ท่ีสามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา  สําหรับประเภทระบบกลาง  ตองตั้งอยูในพื้นที่ท่ีพาหนะ
เขาถึงได  โดยเปนทางเฉพาะกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  เพ่ือประโยชนในการบํารุงรักษาอุปกรณ 
ท่ีใชในการบําบัด  น้ําเสียและการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 

ขอ ๑๒ ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม  ใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถิ่น  หากไมมี  
ขอบัญญัติเชนวานั้น  ใหผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินแสดงรายละเอียดการดําเนินการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตากพิจารณาตามความเหมาะสม 
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หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 
 

ขอ ๑๓ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ  ใหมีความกวาง
ของเขตทาง  (ผิวจราจรและทางเทา)  เปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอยดังนี้ 

  ๑๓.๑ โครงการขนาดเล็ก  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   

  ๑๓.๒ โครงการขนาดกลาง  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร 

  ๑๓.๓ โครงการขนาดใหญ  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๒๔.๐๐  เมตร  
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร 

ในกรณีท่ีท่ีดินแปลงยอย  มีหนาแปลงที่ดินติดตอกับเขตหามปลูกสรางอาคารในทางหลวง
แผนดิน  หรือทางหลวงทองถิ่น  ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร  โดยใหเชื่อมเปนสวนเดียวกับ 
ผิวจราจรของทางหลวง  นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ  ใหจัดทําทางเทาและทางจักรยานดวย 
ขอ ๑๔ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน  

หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของผิวจราจรและทางเทาไมนอยกวาเกณฑกําหนดตาม 
ขอ  ๑๓  นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๕ ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ง  ไมเกิน  ๓๐๐  เมตร  
และไมควรใหเปนแนวตรงยาวเกินกวา  ๖๐๐  เมตร 

ขอ ๑๖ ถนนที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีท่ีกลับรถทุกระยะ  ๑๐๐  เมตร  และที่ปลายตัน  
ท่ีกลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 

  ๑๖.๑ กรณีท่ีเปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมตํ่ากวา  
๖.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๑๖.๒ กรณีเปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที  ดานละไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตรทั้งสองดาน  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 
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  ๑๖.๓ กรณีเปนรูปตัวแอล  (L)  ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๑๖.๔ กรณีเปนรูปตัววาย  (Y)  ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย  ดานละ 
ไมตํ่ากวา  ๕.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  มุมตัววายตองไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 

ขอ ๑๗ ท่ีจอดรถระหวางผิวจราจรกับทางเทากวาง  ๒.๕๐  เมตร  ใหจัดในบริเวณ  ตอไปนี้ 
  ๑๗.๑ ตลอดความยาวดานหนาที่ดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชย  เวนแต

กรณีท่ีติดกับเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 
  ๑๗.๒ ตลอดความยาวทุกดานที่ติดถนนของที่ดินแปลงใหญ 
  ๑๗.๓ ตลอดความยาว  ๒  ฝงถนนเปนระยะทางขางละ  ๕๐.๐๐  เมตร  นับจาก  

ปากทางเขาออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงทองถิ่นที่มีความกวางของ 
เขตทางตั้งแต  ๓๐.๐๐  เมตรขึ้นไป  เวนแตถนนตามขอ  ๑๖.๓  และขอ  ๑๖.๔   

ขอ ๑๘ ทางเทา 
  ๑๘.๑ ถนนดานที่ ใช เปนทางเข าออกสู ท่ีดินแปลงยอยประเภทเพื่อการ

อุตสาหกรรม  ตองจัดใหมีทางเทาสําหรับคนเดินตามขนาดที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  ท้ังนี้  ความกวางทาง
เทาสุทธินับจากเขตแปลงที่ดินตองไมตํ่ากวา  ๖๐  เซนติเมตร  ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 

  ๑๘.๒ ระยะยกระดับสูงกวาผิวจราจรระหวาง  ๑๒  ถึง  ๑๕  เซนติเมตร  สม่ําเสมอกัน
ไปตลอดความยาวถนน  ยกเวนถนนดานที่ใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยประเภทหองแถว   
หรือตึกแถว  จะไมทําเปนทางเทายกระดับก็ได 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 
 

ขอ ๑๙ ระบบไฟฟา 
  ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผัง 

ท่ีไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดตาก 
ขอ ๒๐ ระบบประปา 
  ในกรณีท่ีดินจัดสรรตั้งอยูในบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาคหรือการประปา 

สวนทองถิ่นแลวแตกรณีสามารถใหบริการได  ตองใชบริการของหนวยงานนั้น  กรณีท่ีหนวยงาน
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ดังกลาวไมสามารถใหบริการได  หรือท่ีดินจัดสรรตั้งอยูนอกบริเวณเชนวานั้น  ใหจัดทําระบบประปา
สัมปทานและตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการกอสรางระบบจายน้ํา
พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณ  โดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการ
คํานวณดังกลาว  เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก 

  (๒) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปา  ตองขอรับสัมปทาน 
การจัดจําหนายน้ําประปาจากหนวยงานที่รับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทานใหเรียบรอย 
กอนออกใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

 
 

ขอ ๒๑ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้เกี่ยวกับการผังเมือง  ใหอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายวาดวยการผังเมือง   

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
 

 

ขอ ๒๒ ผูจัดสรรที่ดินตองกันพ้ืนที่ไวเพ่ือจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
ไมนอยกวารอยละ  ๕  ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งหมด  เชน  สวน  ท่ีจอดรถสวนกลาง  สนามกีฬา   
ศูนยฝกอบรม - พนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน  โดยใหมีพ้ืนที่ท่ีเปนสวน 
ไมนอยกวารอยละ  ๒  ของพื้นที่จัดจําหนาย  ท้ังนี้  ไมใหมีการแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  
เวนแตเปนการกันพ้ืนที่แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร 

ขอ ๒๓ กรณีท่ีเปนหองแถวหรือตึกแถว  นอกจากปฏิบัติตามขอ  ๒๒  แลวตองจัดใหมี 
ท่ีจอดรถเพิ่มเติม  ๑  แปลงตอ  ๑  คัน  ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ  
ดังนี้ 
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  (๑) กรณีจัดใหมีท่ีจอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ  ใหมีความกวางไมนอยกวา  
๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร 

  (๒) กรณีจัดใหมีท่ีจอดรถขนานแนวทางเดินรถ  หรือทํามุมกับทางเดินรถ 
นอยกวา  ๓๐  องศา  ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร 

  (๓) กรณีจัดใหมีท่ีจอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต  ๓๐  องศาขึ้นไป  ใหมีความ
กวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตร 

กรณีจัดใหมีท่ีจอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมี  ท่ีจอดรถ   
๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ  ๒๓  (๑)  (๒)  และ  (๓) 

กรณีท่ีมีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปน  ท่ีจอดรถได 
ขอ ๒๔ ในกรณีท่ีผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค  จะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพ้ืนที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  (๑) ท่ีดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับ
สาธารณูปโภค  อื่น ๆ  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใช
ประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  (๒) ท่ีดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีพ้ืนที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  (๓) พ้ืนที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพ่ือเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพ้ืนที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ท้ังนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง 

ขอ ๒๕ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๒๔  (๑)  หรือท่ีดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๔  (  ๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดิน 
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ท่ีเปนที่ต้ังสํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๒๖ ในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น   
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซื้อท่ีดินจัดสรรและสถานที่ประชุม  
ตามสมควร 

ขอ ๒๗ ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพ้ืนที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นตามขอ   ๒๔   ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ได ย่ืน 
คําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ชุมพร  พลรักษ 
ผูวาราชการจังหวัดตาก 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก 
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