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ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอุตสาหกรรม และการพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอ กํา หนดนี้ เรี ยกว า “ขอ กํา หนดเกี่ย วกับ การจัด สรรที่ดิ น เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ตองจัดบริเวณ แยกจากที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
เพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
ขอ ๕ การจัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรม ตองระบุประเภทอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินการ
ในที่ดินที่ขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาเห็นเปนการจําเปน
เพื่อประโยชนใ นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
การผัง เมื อง คณะกรรมการจัดสรรที่ดิ น จั งหวัด กาญจนบุ รีจ ะผอ นผั น การปฏิ บัติ ตามข อกํ าหนดนี้
เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผัน ตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่องกําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
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หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๗ แผนผังการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ผูขอตองจัดใหมีแผนผัง
การจัดสรรที่ดินดังนี้
๗.๑ ผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางที่เขา - ออก สูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง หรือทางสาธารณะ
ภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ......................... (ระบุรายละเอียด
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๗.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและบริเวณ
ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๗.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอย เพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
การใช ที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบ ง แปลงที่ ดิ น เพื่ อ จั ด ทํ า สาธารณู ป โภคบริ ก ารสาธารณะและ
เสนทางถนน
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๗.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ไดแก แผนผังที่แสดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี ไดแก
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนน และทางเทา
(๖) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพหลังจาก
การปรับปรุงพัฒนาแลว และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A๑ โดยจัดใหมุมดานลางดานขวา
จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน) ชื่อโครงการ ชื่อเลขที่ตั้ง
ของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้ง
เลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๘ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความใน
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังมีรายการตอไปนี้
๘.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๘.๒ หลักฐานการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๘.๓ การจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปา
สวนทองถิ่น ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวา สามารถใหบริการไดหากจัดระบบประปา
สัมปทานให แสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
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๘.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความเหมาะสม
ในการปลูกสรางอาคาร ทั้งนี้จะตองกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดิน และวัสดุที่นํามาใชในการถม
ปรับที่ดิน ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๘.๕ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดินเปลาและหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจะจําหนาย
โดยวิธีเงินสดหรือเงินผอนตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๘.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
๘.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๘.๘ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร จัดใหมี
ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๘.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๘.๑๐ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตองปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย
ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๘.๑๑ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๙ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๙.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ต่ํากวา ๙๙ ไร
๙.๒ ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๑๐๐ - ๑๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ ๙๙ - ๔๐๐ ไร
๙.๓ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๒๐๐ แปลง หรือเนื้อที่เกินกวา ๔๐๐ ไร
ขอ ๑๐ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ที่ดินแปลงยอยจะตองมีขนาดและเนื้อที่ของ
ที่ดินแยกเปนประเภท ดังนี้
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๑๐.๑ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน หรือที่ดินพรอมอาคาร ตองมีขนาด
ความกวาง หรือความยาวไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๖๐ ตารางวา หากความกวาง
หรือความยาวไมไดขนาดดังกลาว ตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๘๐ ตารางวา
๑๐.๒ การจัดสรรที่ดินเพื่อจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถว (หองแถว หรือตึกแถว)
หรือประเภทตางจากขอ ๑๐.๑ ตองมีความกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๑๖ ตารางวา
ขอ ๑๑ ระยะหางของตัวอาคารจากเขตที่ดิน และการเวนชองวางระหวางแปลงที่ดินใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๒ หามแบ งแปลงที่ดิ น เป น แนวตะเข็บ เปน เศษเสี้ ยว หรือ มีรูป รา งที่ ไมส ามารถ
ใชประโยชนได
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๓ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติขององคการปกครองทองถิ่น
หากไมมีขอบัญญัติเชนวานั้น ใหผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินแสดงรายละเอียดการดําเนินการจัดเก็บ
และทําลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จั งหวัดกาญจนบุรี พิจารณา
ตามความเหมาะสม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๔ ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการจัดการกากอุตสาหกรรม (ถามี)
ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑๔.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากพื้นที่ในโครงการโดยใชทอหรือรางระบายน้ํา
ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
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๑๔.๒ ปริมาณน้ําทิ้งที่ออกจากระบบระบายน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสียไปสูแหลง
รองรับน้ําทิ้ง (คู คลอง หรือทางน้ําสาธารณะอื่น ๆ) ตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแลรับผิดชอบ
แหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ และตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินขางเคียง
๑๔.๓ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก พรอมฝา
(๒) รางระบายน้ํา พรอมฝา
(๓) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดินทราย
(๔) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย
(๕) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๖) บอผันน้ํา
(๗) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบบําบัดน้ําเสีย
(๘) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ําเปด - ปด
๑๔.๔ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝนหรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา
(ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ หรือ รางระบายน้ํา (ในหนวยลูกบาศกเมตร
ตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอหรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอหรือรางระบายน้ํา
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอหรือรางระบายน้ํา
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา
(๗) ขนาดบอผันน้ําและทอเขา - ออก ตองใหปริมาณน้ําที่เขาระบบบําบัด
น้ําเสีย (กรณีมีบอบําบัดน้ําเสียรวม) และปริมาณน้ําฝนที่ผันออกสูแหลงน้ําสาธารณะในฤดูฝนเปนไป
ตามขอ ๑๔.๓ (๘)
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รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิช าการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่น คงแข็งแรงของวัสดุที่ใ ชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๔.๕ เงื่อนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวา
๔๐ เซนติเมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ําตองเปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสีย
และน้ําฝนได รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดยไมเสียหาย
(๓) ระดั บ ความเอี ย งลาดของท อ ระบายน้ํ า ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง
๔๐ เซนติเมตร ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑:๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียง
ไมต่ํากวา ๑:๑๐๐๐ ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ํา
และระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ําเริ่ม - หยุดงาน ใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ํา หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
นอกจากจะมีระบบพิเศษ เพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บอพักของทอระบายน้ํา
ก. ประเภทจําหนายเฉพาะที่ดินหรือที่ดินพรอมอาคารตองจัดใหมี
บอพักประจําที่ดินทุกแปลงยอย
ข. ประเภทบานแถว หรือประเภทตางจากขอ ก. ตองจัดใหมีบอพัก
หนึ่งบอตอที่ดินสองแปลง
ทั้งนี้ ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน
๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอและจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา
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(๗) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากใชลํารางสาธารณะ
เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับ
น้ําทิ้ง
ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบ
รายละเอียดและรายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ
ตามขอตนทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๑๕ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๕.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตอง
ไดรับการบําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่จัดสรรและกําหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิด
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมปลอยน้ําเสียลงสูแหลงสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายอื่น
ที่ใชบังคับจึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๑๕.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําไดตลอดเวลา
หมวด ๕
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และสาธารณูปโภค
ขอ ๑๖ ระบบและมาตรฐานของถนนที่จอดรถและการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอก
ที่ดินจัดสรร
๑๖.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดิน แตละโครงการ
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(๑) โครงการขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
(๒) โครงการขนาดกลางตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
(๓) โครงการขนาดใหญตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๒๔.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
๑๖.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรือทางสาธารณประโยชนตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๖.๑ เวนแต
จะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
๑๖.๓ ระดับความสูงของหลังถนน
(๑) ตองใหสอดคลองกับระบบระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะ
ที่ตอเนื่อง
(๓) ผิวจราจรตองเปน คอนกรีตเสริม เหล็กแอลฟลทติคคอนกรีต หรื อ
ลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความแนนตามมาตรฐานที่หนวยงาน
ที่รับผิดชอบกําหนด
๑๖.๔ ความลาดชันและทางเลี้ยว
(๑) ความลาดชันของผิวจราจร ทุกจุดตองไมเกิน ๗ สวน ตอทางราบ
๑๐๐ สวน
(๒) ทางเลี้ยว หรือทางบรรจบกันตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา ๖๐ องศา
และในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอยกวา ๓๗ เมตร ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา ๑๒๐ องศา
๑๖.๕ การปาดมุมถนน
(๑) ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร จะตองปาดมุมถนน
ใหกวางขึ้นอีกไมต่ํากวาดานละ ๑.๐๐ เมตร
(๒) ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา ๙๐ องศา จะตองปาดมุม
ใหกวางขึ้นอีกตามความเหมะสม
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๑๖.๖ สะพาน สะพานทอ และทอลอด
(๑) ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน ซึ่งกวางเกินกวา ๓.๐๐ เมตร
ตองจัดทําเปนสะพานตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงานตามที่กฎหมาย
กําหนด
(๒) ถาลํารางสาธารณประโยชนต่ํากวา ๓.๐๐ เมตร จะจัดทําเปนสะพาน
หรือสะพานทอ หรือทอลอด ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงาน
ตามที่กฎหมายกําหนดก็ได
๑๖.๗ ใหติดตั้งปายสัญญาณการจราจร และอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัด
ตรงจุดที่เปนเกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก รอง หรือสันนูนขวางถนน ทุกแหง
๑๖.๘ ความปลอดภั ย อื่ น ๆ ต อ งจั ด ให มี ร ะบบไฟส อ งสว า ง และต อ งติ ด ตั้ ง
หัวดับเพลิงใหเปนไปตามมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปาสวนทองถิ่น
๑๖.๙ เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม ความมั่นคง แข็งแรง
ความปลอดภัย ความสวยงามเปนระเบียบ และการผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
มีอํานาจที่จะสั่งการใหปรับเปลี่ยนขนาดเขตทิศทางเดินรถ ระดับ และความลาดชัน ทางเลี้ยว ที่จอดรถ
ที่กลับรถ และสวนประกอบของถนนได
๑๖.๑๐ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวนอกจากปฏิบัติตามขอ ๒๐ แลว ตองจัดใหมี
ที่จอดรถเพิ่มเติม ๑ แปลง ตอ ๑ คัน ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ
ดังนี้
(๑) กรณี จั ดให มี ที่ จอดรถตั้ง ฉากกับ แนวทางเดิ น รถ ให มี ค วามกว า ง
ไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถ
นอยกวา ๓๐ องศา ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต ๓๐ องศาขึ้นไป ใหมี
ความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมี
ที่จอดรถ ๑ แปลง ตอ ๑ คัน และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๖.๑๐ (๑) (๒) และ (๓)
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กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปน
ที่จอดรถได
ขอ ๑๗ ระบบและมาตรฐานของทางเทาและทางจักรยาน
๑๗.๑ ถนนดานที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยตองจัดใหมีทางเทาสําหรับ
คนเดินตามขนาดที่กําหนดไวในขอ ๑๖.๑ ทั้งนี้ความกวางของทางเดินเทาสุทธินับจากเขตแปลงที่ดิน
ตองไมต่ํากวา ๑.๐๐ เมตร ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
กรณีที่เปนโครงการจัดสรรที่ดินขนาดกลาง และขนาดใหญตองจัดใหมีทางจักรยานตามมาตรฐาน
ที่หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนดหรือตามมาตรฐานทางวิชาการประกอบอยูในทางเทาดวย
๑๗.๒ ระยะยกระดับสูงกวาผิวจราจร ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร สม่ําเสมอกัน
ไปตลอดความยาวถนน
๑๗.๓ วัสดุปูทางเทา ตองทําดวยวัสดุซึ่งปกติไมเปลี่ยนแปลงสภาพไดงายโดยน้ํา ไฟ
หรือดินฟาอากาศ
๑๗.๔ ขอบทางเทา ตองเปนคันหินสูงระหวาง ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร
๑๗.๕ จุดที่เปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอย ใหลดคันหินลง โดยทําเปนทางลาด
ใหรถเขาออกได แตใหรักษาระดับทางเทาใหสูงเทาเดิมทางเทาสวนที่เปนทางเขาออกนี้ ใหทําผิวจราจร
เชนเดียวกับขอ ๑๖.๓ (๓)
๑๗.๖ การปลูกตน ไม หรือติดตั้งอุปกรณประดับถนนตองไมล้ําลงมาในสวนที่
เปนทางเดินเทา ตนไมที่มีขนาดใหญ ควรกันเขตนอกทางเทาเปนพิเศษขนาดอยางนอย ๑.๐๐×๑.๐๐ เมตร
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๘ ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปนตอการรักษา
สภาพแวดลอม ความปลอดภัย การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริการชุมชน
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๑๘.๑ ระบบไฟฟา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทํา
ตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบ จากหนวยราชการหรือองคการของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น
ซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
๑๘.๒ ระบบประปา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรร
ตั้งอยูในบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนทองถิ่น หรือนิติบุคคลอื่นผูรับผิดชอบ แลวแตกรณี
สามารถใหบริการได ตองใชบริการของหนวยงานนั้น ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ใหผูจัดสรรที่ดิน
เสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวศิ วกร
ที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณ
ดังกลาว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดแลวแตกรณี
๑๘.๓ ระบบโทรศัพท ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินจะจัดบริการโทรศัพทใหแกผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรใหแสดงแผนการดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมืองและการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น
ขอ ๑๙ ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และการพิจารณาเกี่ยวกับ
คํา ขออนุ ญ าตทํ าการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอุ ต สาหกรรมต อ งอยู ภายใต บ ทบั ญ ญั ติข องกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
กฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยโรงงาน เปนตน
หมวด ๘
ขอกําหนดอื่นเกี่ยวกับการอื่นที่จาํ เปนตอการรักษาสภาพแวดลอม
การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน
ขอ ๒๐ พื้นที่สาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ เชน สวน ที่จอดรถสวนกลาง สนามกีฬา
ศูนยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน และอื่น ๆ
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ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะขางตนไมนอยกวารอยละ ๕ ของพื้นที่
จัดจําหนายทั้งหมด โดยใหมีพื้นที่เปนสวนไมนอยกวา รอยละ ๒ ของพื้นที่จําหนาย ทั้งนี้ไมใหแบงแยก
ออกเปนแปลงยอยหลายแปลง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๑ ไร
ขอ ๒๑ ในการประชุ ม จัด ตั้ง นิ ติบุ คคลหมู บา นจัด สรร หรือ นิติ บุ คคลตามกฎหมายอื่ น
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร
ขอ ๒๒ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดิน จะตองจัดพื้นที่ใ หเปน ที่ตั้งสํานักงานนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรที่ดินหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(๑) ที่ดินเปลาจะตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๘ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน
ถนน สวน ที่จอดรถสวนกลาง ศูนยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาล
เบื้องตน และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๔ เมตร
(๓) พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับ
สํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว ไมนอยกวา
๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาว จะตองอยูบนดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ การจัดสรรที่ดิน
และจั ดเก็ บคาใชจา ยสําหรับการใชเปน ที่ตั้ง สํานัก งานของนิ ติบุค คลหมูบานจัดสรรหรื อนิติ บุคคล
ตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
(๔) เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดินดังกลาว
ตามขอ ๒๒ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๒ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปนที่ตั้ง
สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ผูจัดสรรที่ดินตองให นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
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(๕) ข อ กํ า หนดนี้ ไ ม ใ ห ใ ช บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น ที่ ไ ด ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตไว ก อ น
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
อํานาจ ผการัตน
ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

