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ขอกําหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผั ง
โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัด หรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่ คณะกรรมการจั ดสรรที่ดิ น จั งหวั ดชั ยภู มิ พิ จารณาเห็ น เปน การจํ าเป น
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน การผังเมือง
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ใหแกผูขออนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดินเปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่ง ตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน ดังนี้
๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
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(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง หรือ ทางสาธารณะ
ภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมาย วาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ.......” (ระบุรายละเอียดตาม
กฎหมาย วาดวยการผังเมืองแตละประเภท)
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงของเอกสารสิทธิที่ดิน ที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณ และ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจําหนาย โดยใหระบุประเภทการใช
ที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบงแปลงที่ดิ น เพื่อ จัดทํา สาธารณูป โภคบริการสาธารณะ และ
เสนทางถนน
๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ไดแก แผนผังที่แ สดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่จัดใหมี ดังนี้
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา พรอมทั้งมีหัวจายน้ําสําหรับการดับเพลิง
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนนและเสนทาง
(๖) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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แผนผังจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน และสภาพหลังจากการปรับปรุง
พัฒนาแลว และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A๑ โดยใหมุมดานลางขางขวาจะตองแสดง
ดัช นีแ ผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตอ งแสดงแผนผังเกิน กวา ๑ แผน ) ชื่อโครงการ ชื่อและที่ตั้งของ
สํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียน
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาวิศวกรรม หรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญ าตจัดสรรที่ดิ น นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่จะตองแสดง
ตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการ
ในการจัดสรรที่ดิน เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังมีรายการตอไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอม จากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาต)
๖.๒ หลักฐานการรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดวยสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ ในกรณีจัดระบบประปา ที่ใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปา
สวนทองถิ่น ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้น วาสามารถใหบริการไดหากจัดระบบประปา
สัมปทานประกอบกิจการประปา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
๖.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความเหมาะสม
ในการปลูกสรางอาคาร ทั้งนี้ จะตองกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดิน และวัสดุที่นํามาใชในการ
ถมปรับที่ดินทั้งบริเวณ ทั้งสวนจําหนายและสวนสาธารณูปโภค
๖.๕ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง จะจําหนายโดยวิธีชําระ
เงินสด หรือเงินผอนสงเปนงวด ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษา และการบริการสิ่งสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
๖.๗ สิทธิของผูซื้อในการใช หรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัดใหมี
ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

๖.๘ สัญญาหรือเงื่อนไข ในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชน ทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสินและขนบธรรมเนียมประเพณี
๖.๙ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการ และคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๑๐ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๖.๑๑ หลักฐานแสดงการอนุญาต หรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๗ ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ตองจัดบริเวณแยกจากที่อยูอาศัย และพาณิชยกรรม
ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
เพื่อที่อยูอาศัย และพาณิชยกรรม
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินตองระบุประเภทอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินการในที่ดินที่ขออนุญาต
ทําการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๙ ขนาดของที่ดินจัดสรร แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๙.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๙๙ แปลง หรือ เนื้อที่ต่ํากวา ๙๙ ไร
๙.๒ ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๑๐๐ - ๑๙๙ แปลง หรือ เนื้อที่ ๙๙ ๔๐๐ ไร
๙.๓ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๒๐๐ แปลง หรือ เนื้อที่เกินกวา ๔๐๐ ไร
ทั้งนี้ เนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดินแปลงยอยเพื่อจําหนายเฉพาะที่ดินตองมีเนื้อที่
ไมต่ํากวา ๖๐ ตารางวา ถาเปนหองแถว หรือตึกแถว ตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๑๖ ตารางวา
ขอ ๑๐ หามแบ งแปลงที่ดิ น เป น แนวตะเข็บ เปน เศษเสี้ ยว หรือ มีรูป รา งที่ ไมส ามารถ
ใชประโยชนได
ขอ ๑๑ ระยะหางของตัวอาคารกับเขตที่ดิน และการเวนชองวาง ระหวางแปลงที่ดินใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และความปลอดภัย
ขอ ๑๒ ระบบและมาตรฐานของถนนทางเทาและทางจักรยาน ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด รวมทั้ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๑๒.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ
(๑) โครงการขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
(๒) โครงการขนาดกลางตองมีความกวางของเขตทาง ไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
(๓) โครงการขนาดใหญตองมีความกวางของเขตทาง ไมต่ํากวา ๒๔.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ ใหจัดทําทางเทา และทางจักรยานดวย
๑๒.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรือทางสาธารณประโยชนตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๒.๑ เวนแต
จะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
๑๒.๓ ประเภทของถนนในโครงการ
๑๒.๓.๑ ถนนหลัก หรือถนนเชื่อมทางเขา - ออก ในโครงการที่ติดตอกับ
ทางหลวงแผนดิน หรือทางสาธารณประโยชน ใหใชเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความหนา
๑๕ - ๒๐ ซม.
๑๒.๓.๒ ถนนสายรองภายในโครงการใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความหนาไมนอยกวา ๑๕ ซม.
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการสาธารณสุข
ขอ ๑๓ ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย การจัดการกากอุตสาหกรรม และการกําจัด
ขยะสิ่งปฏิกูล
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๑๓.๑ ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการจัดการกากอุตสาหกรรม
(ถามี) ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑๓.๒ ระบบการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่น ในกรณี
ที่ไมมีขอบัญญัติของทองถิ่นใชบังคับ ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดที่จะพิจารณา
ใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
ขอ ๑๔ ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่จําเปนตอการรักษา
สภาพแวดลอม ความปลอดภัย การสงเสริมสภาพความเปนอยู และการบริหารชุมชน
๑๔.๑ ระบบไฟฟา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟา และดําเนินการจัดทํา
ตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น
ซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
๑๔.๒ ระบบประปา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรร
ตั้งอยูในบริเวณที่ การประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนทองถิ่น หรือนิติบุคคลอื่นผูรับผิดชอบแลวแตกรณี
สามารถใหบริการได ตองใชบริการของหนวยงานนั้น ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ ใหผูจัดสรรที่ดิน
เสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณ โดยมีวิศวกร
ที่ไดรับอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาว
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกอน
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๑๕ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้ เกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดินในเขตผังเมือง
ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย วาดวยการผังเมือง
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม
การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน
ขอ ๑๖ ผูจัดสรรที่ดิน ตองกัน พื้น ที่ไวเพื่อจัดทํ าสาธารณูปโภค หรือบริ การสาธารณะ
ไมนอยกวารอยละ ๕ ของพื้น ที่ที่จัดจําหนายทั้งหมด เชน สวน ที่จอดรถสวนกลาง สนามกีฬา
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ศูนยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน โดยใหมีพื้นที่ที่เปนสวน
ไมนอยกวารอยละ ๒ ของพื้น ที่จําหนาย ทั้งนี้ ไมใ หมีการแบงแยกออกเปน แปลงยอยหลายแหง
เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๑ ไร
ขอ ๑๗ กรณีท่เี ปนหองแถว หรือตึกแถว นอกจากปฏิบัติตาม ขอ ๑๖ แลว ตองจัดใหมี
ที่จอดรถเพิ่มเติม ๑ แปลง ตอ ๑ คัน ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ
ดังนี้
(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร
และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา ๓๐ องศา
ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุม กับทางเดิน รถตั้งแต ๓๐ องศา ขึ้น ไป ใหมีความกวาง
ไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถว หรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถ ๑ แปลง
ตอ ๑ คัน และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๗ (๑) (๒) และ (๓)
กรณี ที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได
ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค จะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของ นิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เชน ถนน สวน สนามกีฬา ที่จอดรถสวนกลาง ศูนยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับพนักงาน
สถานพยาบาลเบื้องตน และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๔.๐๐ เมตร
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(๓) พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับ
สํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว ไมนอยกวา
๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน และจะเก็บ
คาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๑๙ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวา ที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๑๘ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๑๘ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปน
ที่ตั้งสํานักงาน สโมสร ฯลฯ ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอืน่
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๐ การพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ตองอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายวาดวย
การผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เปนตน
ขอกําหนดนี้ ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้
ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ
ประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

