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ขอกําหนด
การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัย อํานาจตามมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหง พระราชบั ญญัติ การจั ดสรรที่ดิ น
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจั ดสรรที่ ดิน จัง หวั ดกํ าแพงเพชร ออกขอ กํา หนดการจั ดทํ าแผนผั ง
โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลางไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับ เมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่น ใดที่ขัดแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ขอ กํา หนดนี้ ไม ใ ชบั งคั บกั บการจั ดสรรที่ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม ที่ ได จดทะเบี ย น
แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
ขอ ๕ ในขอกําหนดนี้
“ผูจัดสรร” หมายความวา ผูขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“ที่ดินจัดสรร” หมายความวา ที่ดินที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามขอกําหนดนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว
ขอ ๖ ในกรณีที่ คณะกรรมการเห็น สมควร เพื่อประโยชนใ นทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน และการผังเมือง คณะกรรมการจะผอนผัน
การปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
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การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๒
แผนผังและวิธีการจัดสรร
ขอ ๗ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ตามขอกําหนดนี้ ผูจัดสรรตองยื่น แผนผังดังตอไปนี้
ใหคณะกรรมการพิจารณา
(๑) แผนผังสังเขป
(๒) แผนผังบริเวณรวม
(๓) แผนผังการแบงแปลงที่ดิน
(๔) แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
ขอ ๘ แผนผังสังเขป ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ที่ตั้งที่ดินจัดสรร
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางเขาออกของที่ดินจัดสรรจากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนในที่ดินภายในเขตผังเมือง ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
การใชประโยชนในที่ดินภายในเขตผังเมือง ตาม (๔) ใหระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวย
การผังเมือง และใหแสดงที่ตั้งของที่ดินที่จัดสรรในแผนผังของผังเมืองรวมนั้น
ขอ ๙ แผนผังบริเวณรวม ตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาจัดสรร
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนที่อยูในที่ดินจัดสรร และที่ติดตอกับที่ดินจัดสรร
(๓) ขอกําหนดเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของทางราชการและของเอกชน เชน ภาระจํายอม ขอบัญญัติ
ของทองถิ่น เปนตน
(๔) หากที่ดิ น จัดสรรติดตอ กัน หลายโครงการ ไมวา แตละโครงการจะเป น ของผู จัดสรร
คนเดียวกัน หรือหลายคน ใหแ สดงการเชื่อมตอของโครงการ เชน ถนน ระบบระบายน้ํา เปน ตน
ไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
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ขอ ๑๐ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อจําหนาย ใหระบุประเภทการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แตละแปลง
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และถนน
ขอ ๑๑ แผนผังระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ระบบไฟฟา (ถามี)
(๒) ระบบประปา หรือระบบสงน้ํา และแหลงน้ําที่จะนํามาใชที่ดิน จัดสรรในภาวะปกติ
และภาวะขาดแคลน
(๓) ระบบระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนน และทางเทา
(๖) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระบบการสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน
ขอ ๑๒ แผนผังตามขอ ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ ตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูใน
ที่ดินจัดสรรในสภาพปจจุบัน และสภาพหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาแลว
ขอ ๑๓ รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังตาม ขอ ๑๒ ใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A 1 โดยมุมดานลางขวาตอง
แสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน) ชื่อโครงการ ชื่อและที่ตั้งของ
สํานักงานผูจัดสรร ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลข
ทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวย วิชาชีพวิศวกรรม หรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๑๔ ในการขออนุญ าตจั ดสรรที่ดิ น นอกจากหลั กฐานและรายละเอี ยดที่ต อ งแสดง
ตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูจัดสรรตองแสดงโครงการและ
วิธีการในการจัดสรรที่ดิน เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(๑) หลักฐานการอนุญาตหรือ ยิน ยอมจากทางราชการ และของเอกชนผูดู แลรับผิดชอบ
แหลงรองรับน้ําทิ้ง (ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
(๒) หลักฐานผลการพิ จารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอ ม ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีที่ตองทํา)
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(๓) ในกรณี ที่ ใ ช น้ํ า ประปาจากการประปาส ว นภู มิ ภ าค หรื อ การประปาส ว นท อ งถิ่ น
ตองแนบหนังสือรับรองจากหนวยงานนั้น ๆ วา สามารถใหบริการได หากใชระบบประปาสัมปทาน
ใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(๔) วิธีการปรับปรุง การถม การปรับแตง ระดับความสูงต่ํา และวัสดุที่ใชถมที่ดินจัดสรร
ทั้งในสวนที่จําหนาย และสวนสาธารณูปโภค เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการทําเกษตรกรรม
(๕) วิธีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
(๖) การเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
(๗) สิทธิของผูซื้อการใชหรือรับบริการจากบริการสาธารณะ
(๘) ภาระผูกพันของผูอื่นที่มีตอที่ดินจัดสรร
(๙) ขอสัญญาในการใชประโยชนที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อตองปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชน
ในเรื่องความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และการเพิ่มมูลคาของที่ดินจัดสรร
(๑๐) หลักฐานการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น (ถามี) เชน หนังสืออนุญาตใหเชือ่ มทาง
หนังสืออนุญาตใหขุดเจาะน้ําบาดาล เปนตน
(๑๑) ถาเปนกรณี จําหนายที่ดินพรอม พืช หรือสัตว ใหระบุประเภท หรือ ชนิด จํานวน
อายุ และระยะเวลา การบํารุงรักษา
หมวด ๓
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินจัดสรร
ขอ ๑๕ ขนาดของที่ดินจัดสรรแบงเปนสองขนาด คือ
(๑) ขนาดเล็ก จํานวนที่ดิน แปลงยอยเพื่อการจําหนายไมเกินเจ็ดสิบเกาแปลง หรือเนื้อที่
ทั้งโครงการไมเกินหารอยไร
(๒) ขนาดใหญ จํานวนที่ดินแปลงยอยเพื่อการจําหนายตั้งแตแปดสิบแปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่
ทั้งโครงการเกินกวา หารอยไร
ขอ ๑๖ ที่ดินแปลงยอยเพื่อการจําหนายตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมต่ํากวาสองไร โดยผูขอ
จัดสรรตองจัดใหมีเนื้อที่เพื่อ ใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละเกาสิบของพื้นที่แ ปลงยอย
แตละแปลง
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ขอ ๑๗ การจัดสรรที่ดินขอกําหนดนี้ หามมิใหผูจัดสรรแบงที่ดินเปนแนวตะเข็บ เปนเศษเสี้ยว
หรือมีรูปรางและขนาดที่ไมสามารถใชประโยชนได
หมวด ๔
การสาธารณสุข
ขอ ๑๘ การกําจัดขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในที่ดินจัดสรร ใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติทองถิ่น หากไมมีขอบัญญัติเชน วานั้น ใหผูจัดสรรแสดงรายละเอียดการจัดเก็บและการ
ทําลายขยะมูลฝอยตอคณะกรรมการ
หมวด ๕
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๙ ผูจัดสรรตองจัดใหมีระบบระบายน้ําตามความในหมวดนี้
ขอ ๒๐ ระบบระบายน้ําเสียและน้ําฝนจากพื้น ที่ดิน จัดสรร โดยใชทอหรือรางระบายน้ํา
ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิชา
ขอ ๒๑ น้ําทิ้งที่ออกจากระบบระบายน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสียไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง
เชน คู คลอง เปนตน ตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และตองไดรับอนุญาตหรือความ
ยินยอมจากหนวยราชการหรือเจาของแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
ขอ ๒๒ ระบบระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา)
(๒) รางระบายน้ํา
(๓) บอสูบน้ําหรือสถานีสูบน้ํา (ถามี) ซึ่งตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงตักขยะ และบริเวณ
กักเศษดินและทราย
(๔) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย
(๕) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของที่ดินจัดสรร ซึ่งตองมีตะแกรงสําหรับตักขยะ
(๖) บอผันน้ํา
(๗) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบบําบัดน้ําเสีย
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(๘) ในกรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ หรือสถานี
สูบน้ํา ใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา
ขอ ๒๓ รายการคํ า นวณที่ ต อ งใช ป ระกอบแผนผั ง ระบบระบายน้ํ า ต อ งมี ร ายละเอี ย ด
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 ๒๒ (๘)
ขอ ๒๔ รายการคํา นวณ ตามขอ ๒๓ ตอ งจั ดทํ าขึ้ น ตามมาตรฐานทางวิศ วกรรมและ
สอดคลองกับการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุ ที่ใ ชใ นระบบได โดยผู คํา นวณออกแบบต องลงนามพร อมใบอนุ ญาตเป น ผู ประกอบวิช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม
ขอ ๒๕ ผูจัดสรรตองทําแผนผังระบบระบายน้ําและรายการคํ านวณทางวิช าการ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวาหกสิบเซนติเมตร
ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ําตองเปนวัสดุท่ที นตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝน กับตอง
สามารถรับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนและน้ําหนักยานพาหนะที่สัญจรผานไปมาไดโดยไมเสียหาย
(๓) ระดับความเอียงลาดของทอระบายน้ํา หากทอระบายน้ํามีขนาดเสนผาศูนยกลางหกสิบ
เซนติเมตร ระดับความลาดเอียงตองไมต่ํากวาหนึ่งตอหนึ่งพัน (๑:๑,๐๐๐) และระดับความเอียงลาดนี้
ตองตอเนื่องกันไปทั้งระบบ
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(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ สถานีสูบน้ํา และระดับน้ําที่เครื่อง
สูบน้ําเริ่ม หรือหยุดทํางาน ใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ําเริ่มทํางานตอง
ไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) ระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ํา หรือแหลงน้ําสาธารณะ เวนแตจะมีระบบพิเศษ
ที่สามารถสงน้ําผานไปได โดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ
(๖) บอพักทอระบายน้ํา ตองมีประจําที่ดิน แปลงยอยทุกแปลง เวน แตใ ชลํารางเปน ทาง
ระบายน้ํา
(๗) ในกรณีที่พื้น ที่ของที่ดิน จัดสรรมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแ สดงเสน ชั้น ความสูงต่ําของ
พื้นที่แนวทอระบายน้ําโดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูงหนึ่งเมตร หรือนอยกวา และระดับของพื้นที่
ที่จะปรับแตงโดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) แหลงรองรับน้ําทิ้งที่ชัดเจน หากใชลํารางสาธารณะเปนทางระบายน้ํา ใหแ สดงภาพ
ความกวาง ความลึก ของลํารางสาธารณะจากที่ดินจัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง
ขอ ๒๖ ในกรณี ที่ แ ยกระบบระบายน้ํ า เสี ย ออกจากระบบระบายน้ํ า ฝนให แ สดงแบบ
รายละเอีย ดและรายการคํานวณทางวิช าการของทั้ งสองระบบแยกจากกั น โดยแตละระบบต องมี
รายละเอียดตามขอกําหนดนี้ รวมทั้งตองแสดงระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผานหรือบรรจบกัน
ของระบบทั้งสอง
ขอ ๒๗ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในที่ดินจัดสรรใหถือวาเปนน้ําเสียที่ตองไดรับการ
บําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร และกําหนดใหที่ดินจัดสรร เปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่ตองถูกควบคุมปลอยน้ําเสียลงสูแหลงสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ
จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
ขอ ๒๘ ผูจัดสรรตอ งจัดหาแหล งน้ําที่มีคุณ ภาพเหมาะสมและเพี ยงพอตามความจําเป น
เพื่อใชประโยชนในที่ดินแปลงยอยแตละประเภท และผูจัดสรรตองจัดหาแหลงน้ําสํารองเพื่อใหที่ดิน
แปลงยอยมีน้ําใชเพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป หากแหลงน้ําจากธรรมชาติหรือแหลงน้ําจากชลประทาน
ไมเพียงพอ
ขอ ๒๙ ผูจั ดสรรต องจั ดให มีร ะบบสง น้ํา ตามข อ ๒๘ ให แ กที่ ดิ น แปลงยอ ยทุ ก แปลง
และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา
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หมวด ๖
ถนน สะพาน ปายสัญญาณ
ขอ ๓๐ ขนาดของถนนภายในที่ดินจัดสรรตองมีความกวางของเขตทางและผิวจราจรเปน
สัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอย ตามขอกําหนดนี้
ขอ ๓๑ ถนนภายในที่ ดิ น จัด สรรขนาดเล็ กต อ งมีค วามกว า งของเขตทางและผิ ว จราจร
ดังตอไปนี้
(๑) ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากว าสิบเมตร และมีความกวางของ
ผิวจราจรไมต่ํากวาแปดเมตร
(๒) ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวาแปดเมตร และมีความกวางของ
ผิวจราจรไมต่ํากวาหกเมตร สําหรับรองรับที่ดินแปลงยอย จํานวนไมเกินสิบแปลง
ถนนที่รองรับที่ดินแปลงยอยเกินสิบแปลง ใหมีความกวางของเขตทางและความกวางของ
ผิวจราจรเชนเดียวกับถนนสายหลัก และถือวาเปนถนนสายหลัก
ขอ ๓๒ ถนนภายในที่ดิน จัดสรรขนาดใหญตอ งมีความกวางของเขตทางและผิวจราจร
ดังตอไปนี้
(๑) ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวาสิบสองเมตร และมีความกวางของ
ผิวจราจร ไมต่ํากวาแปดเมตร
(๒) ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวาแปดเมตร และมีความกวางของ
ผิวจราจรไมต่ํากวาหกเมตร สําหรับรองรับที่ดินแปลงยอย จํานวนไมเกินสิบแปลง
ถนนที่รองรับที่ดินแปลงยอยเกินสิบแปลง ใหมีความกวางของเขตทางและความกวางของ
ผิวจราจรเชนเดียวกับถนนสายหลัก และถือวาเปนถนนสายหลัก
ขอ ๓๓ ถนนที่เปนทางเขาออกของที่ดิน จัดสรรซึ่งบรรจบกับทางหลวงแผน ดิน หรือทาง
สาธารณะตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๓๑ และขอ ๓๒ เวนแตจะมี
กฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ขอ ๓๔ ถนนแต ล ะสายจะต อ งมี ค วามยาวจากทางแยกหนึ่ ง ถึ ง อี ก ทางแยกหนึ่ ง ไม เ กิ น
หารอยเมตร และที่กลับรถตองมีมาตรฐานดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๓๕ ถนนที่เปนถนนปลายตันตองจัดใหมีที่กลับรถทุกระยะไมเกินหนึ่งรอยเมตร และ
ที่กลับรถตองมีมาตรฐานดังตอไปนี้
(๑) ถาเปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคง วัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวาหกเมตร และผิวจราจร
กวางไมต่ํากวาสี่เมตร
(๒) ถาเปนรูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที ดานละไมต่ํากวาหาเมตร ทั้งสองดาน
และผิวจราจรกวางไมต่ํากวาสี่เมตร
(๓) ถาเปน รูปตัวแอล (L) ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมต่ํากวาหาเมตร และ
ผิวจราจรกวางไมต่ํากวาสี่เมตร
(๔) ถาเปน รูปตัววาย (Y) ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย ดานละไมต่ํากวาหาเมตร
ผิวจราจรกวางไมต่ํากวาสี่เมตร มุมตัววายตองไมเล็กกวาหนึ่งรอยยี่สิบองศา
หากถนนปลายตันที่มีความยาวไมเกินหนึ่งรอยเมตร คณะกรรมการจะมีคําสั่งใหผูจัดสรร
จัดทําที่กลับรถบริเวณปลายตันของถนนก็ได
ขอ ๓๖ ความสูงของหลังถนนภายในที่ดินจัดสรรผูจัดสรรตองกอสรางภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ตองสอดคลองกับระบบระบายน้ํา
(๒) ตองมีระดับความสูงและมาตรฐานสอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่เชื่อมตอกับ
โครงการ
ขอ ๓๗ ผิวจราจรของถนนภายในที่ดินจัดสรรตองเปนไปตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และตองกอสรางดวยวัสดุอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) คอนกรีตเสริมเหล็ก
(๒) คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับดวยวัสดุอื่น
(๓) ยางแอสฟสทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความแนน
(๔) ลูกรัง
ขอ ๓๘ สะพาน สะพานทอ และท อลอด ภายในที่ ดิน จัด สรร ผู จัด สรรต องกอ สร า ง
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ถนนที่ตัดขามทางน้ําสาธารณะซึ่งกวางเกินกวาหาเมตร ตองทําเปนสะพาน ตามแบบ
การกอสรางและไดรบั อนุญาตจากทางราชการหรือเจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด
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(๒) ถนนที่ตัดขามทางน้ําสาธารณะซึ่งกวางนอยกวาหาเมตร ตองทําเปนสะพาน หรือสะพานทอ
หรือทอลอดตามแบบการกอสรา งที่ไดรับอนุ ญาตจากทางราชการหรือเจาพนักงานตามที่กฎหมาย
กําหนด
ขอ ๓๙ ผูจัดสรรตองติ ดตั้งปา ยสัญญาณจราจรและอุปกรณ สะทอ นแสงไฟ ให เห็น ชั ด
ตรงจุดที่เปนกึ่งกลางถนน วงเวียน ทางแยก รอง หรือสันนูนขวางถนนทุกแหง
ขอ ๔๐ คณะกรรมการมีอํานาจที่สั่งใหผูจัดสรรปรับเปลี่ยนแผนผัง เชน ขนาดเขตทาง
ทิศทางเดินรถ ระดับความลาดชัน ทางเลี้ยว ที่จอดรถ ที่กลับรถ สวนประกอบของถนน และปาย
สัญญาณการจราจร เปน ตน เพื่อความสะดวกตอการคมนาคม ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย
ความสวยงาม ความเปนระเบียบ และการผังเมือง
หมวด ๗
สาธารณูปโภค
ขอ ๔๑ หากผูจัดสรรจัดใหมีระบบไฟฟา ผูจัดสรรตองทําแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ทางราชการ หรือหนวยงานที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๔๒ หากผูจัดสรรจัดใหมีระบบประปา ตองดําเนินการตามขอกําหนดนี้
ขอ ๔๓ กรณี ที่ ดิ น จั ด สรรตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณที่ ก ารประปาส ว นภู มิ ภ าคหรื อ การประปา
สวนทองถิ่นสามารถใหบริการได ผูจัดสรรตองดําเนินการติดตอขอใชน้ําประปาจากหนวยงานนั้น
ขอ ๔๔ กรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูนอกบริเวณตามขอ ๔๓ ผูจัดสรรตองทําระบบประปาหรือ
ระบบน้ําสะอาด ใหเพียงพอแกการอุปโภค และตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) เสนอแบบกอสรางระบบผลิตน้ําประปาหรือระบบน้ําสะอาด กับแบบการกอสรางระบบ
จายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบการคํานวณ โดยมีวิศวกรเปน ผูลงนามรับรองแบบ และ
รายการคํานวณดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๒) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปา ตองขอรับสัมปทานการจัดจําหนาย
น้ําประปาจากหนวยราชการที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทานใหเรียบรอย กอนยื่นขอ
อนุญาตทําการจัดสรรตามขอกําหนดนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมวด ๘
ผังเมือง
ขอ ๔๕ การใชประโยชนใ นที่ดิน จัดสรรภายในเขตผังเมือง ใหอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายวาดวยผังเมือง
หมวด ๙
พื้นที่สวนกลาง ระบบขนสง นิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ขอ ๔๖ ผูจั ด สรรตอ งกัน พื้ น ที่ ใ นที่ ดิ น จัด สรรไวเ พื่ อเป น พื้ น ที่ สว นกลาง สํา หรับ การ
จําหนายผลิตผลทางการเกษตร การสันทนาการ หรือการอื่น ๆ เปนตน ไมนอยกวารอยละสองของ
พื้นที่จัดจําหนาย ทั้งนี้ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไว
ไมต่ํากวา ๔ ไร
หากผู จัด สรรประสงค จ ะกัน พื้ น ที่ สว นกลางไว ม ากกวา หนึ่ ง แห ง ผู จั ด สรรต อ งกั น พื้ น ที่
แตละแหงไวไมนอยกวาสี่ไร โดยจะตองมีขนาดและรูปแปลงที่เหมาะสมและสะดวกแกการใชสอย
ขอ ๔๗ หากผู จั ด สรรจั ด ให มี ร ะบบขนส ง ให ผู จั ด สรรแสดงแผนการดํ า เนิ น การ
ตอคณะกรรมการดวย
ขอ ๔๘ ในการประชุม จั ดตั้ง นิติบุ คคลหมูบา นจัดสรร หรื อนิติบุ คคลตามกฎหมายอื่ น
เพื่อรับโอนทรัพยสินของโครงการไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ผูจัดสรรตองอํานวยความสะดวก
ในเรื่องเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรร และสถานที่ประชุมใหกับผูประชุมตามสมควร
ขอ ๔๙ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ดิน เปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวาก็ให
เปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน
ถนน พื้น ที่สว นกลางสํ าหรั บการจํา หนา ยผลิ ตผลทางการเกษตร หรือ การสัน ทนาการ และหรื อ
สาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๒) ที่ดิน พรอมอาคาร ตอ งมีเนื้ อที่ไ มนอยกวา ๑๖ ตารางวา มี ความกวางไมนอ ยกว า
๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล หมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอย
สํา หรั บสํ า นั กงานของนิ ติบุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรหรื อนิ ติ บุ คคลตามกฎหมายอื่ น ในอาคารดัง กล า ว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดิน แปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๕๐ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๔๙ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๔๙ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปน
ที่ตั้ ง สํ านั ก งาน สโมสร ฯลฯ ผู จั ดสรรที่ดิ น ต องให นิ ติบุ ค คลหมู บ านจั ด สรรหรื อนิ ติ บุ คคลตาม
กฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๕๑ ขอกําหนดเรื่องการจัดสรรพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี้ ไมใ หใชบังคับการจัดสรรที่ดิน
ที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิทยา ผิวผอง
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร

