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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดสุโขทัย ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอุตสาหกรรม และการพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอ กําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน เพื่ อการอุต สาหกรรม
จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ตองจัดบริเวณแยกจากที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
เพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
ขอ ๕ การจัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรม ตองระบุประเภทอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินการ
ในที่ดินที่ขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดสุโขทัย พิจารณาเห็นเปน การจําเปน
เพื่อประโยชนใ นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
การผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุโขทัยจะผอนผัน การปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการ
เฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอ นผัน ตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๗ แผนผังการจัดสรรที่ดิน
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ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ผูขอตองจัดใหมีแผนผัง
การจัดสรรที่ดิน ดังนี้
๗.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางที่ เขา - ออก สูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง หรือ
ทางสาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ......(ระบุรายละเอียดตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๗.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๗.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอย เพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
การใชที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบ ง แปลงที่ ดิ น เพื่อ จั ด ทํ า สาธารณู ป โภคบริ ก ารสาธารณะและ
เสนทางถนน
๗.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ไดแ ก แผนผังที่แสดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี ไดแก
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนน และทางเทา
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(๖) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตอ งแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูใ นสภาพปจจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว และจะตองทําบนกระดาษมาตรฐาน A1 ใหจัดใหมุมดานลางดานขวา
จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน) ชื่อโครงการ ชื่อเลขที่ตั้ง
ของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้ง
เลขทะเบี ย นใบอนุ ญ าตให ป ระกอบวิ ช าชี พ ตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม และหรื อ
สถาปตยกรรมดวย
ขอ ๘ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญ าตจั ด สรรที่ดิ น นอกจากหลัก ฐานและรายละเอี ยดที่ ตอ งแสดง
ตามความในมาตรา ๒๓ แห งพระราชบัญ ญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการ
และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังมีรายการ ตอไปนี้
๘.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๘.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๘.๓ การจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปา
สวนทองถิ่น ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวา สามารถใหบริการได หากจัดระบบประปา
สัมปทานใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
๘.๔ วิ ธี ก ารในการปรั บปรุ ง พื้ น ที่ ดิ น การรวม การปรั บแต งให พื้ น ที่ ดิ น เกิ ด
ความเหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร ทั้งนี้จะตองกําหนดระดับความสูง - ต่ํา ของพื้นดิน และวัสดุ
ที่นํามาใชในการถมปรับที่ดิน ทั้งบริเวณสวนจําหนายและสวนสาธารณูปโภค
๘.๕ วิ ธี ก ารในการจั ด จํ า หน า ยที่ ดิ น เปล า และหรื อ ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า ง
จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอน ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๘.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
๘.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๘.๘ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๘.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
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๘.๑๐ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข 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 การจัด สรรที่ดิ น เพื่อการอุตสาหกรรม ที่ดิ น แปลงยอยจะตองมีข นาดและเนื้อ ที่
ของที่ดินแยกเปนประเภท ดังนี้
๑๐.๑ การจัดสรรที่ดิน เพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน หรือที่ดินพรอมอาคาร ตองมี
ขนาดความกวาง หรือความยาวไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๖๐ ตารางวา หากความกวาง
หรือความยาวไมไดขนาดดังกลาว ตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๘๐ ตารางวา
๑๐.๒ การจัดสรรที่ดินเพื่อจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถว (หองแถวหรือ
ตึกแถว) หรือประเภทตางจากขอ ๑๐.๑ ตองมีความกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา
๑๖ ตารางวา
ขอ ๑๑ ระยะหางของตัวอาคารจากเขตที่ดิน และการเวนชองวางระหวางแปลงที่ดินใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๒ หา มแบ งแปลงที่ดิ น เป น แนวตะเข็ บ เป น เศษเสี้ ยว หรือ มีรู ป รา งที่ไ มส ามารถ
ใชประโยชนได
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๓ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปน ไปตามขอบัญญัติขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่ น หากไมมี ขอบั ญญัติ เชน ว านั้น ใหผูข ออนุ ญาตทําการจัด สรรที่ดิน แสดงรายละเอีย ด
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การดําเนินการจัดเก็บและทําลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุโขทัย
พิจารณาตามความเหมาะสม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๔ ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการจัดการกากอุตสาหกรรม (ถามี)
ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑๔.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากพื้นที่ในโครงการโดยใชทอหรือรางระบายน้ํา
ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๑๔.๒ ปริ ม าณน้ํ า ทิ้ ง ที่ อ อกจากระบบระบายน้ํ า และระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ไปสู
แหลงรองรับน้ําทิ้ง (คู คลอง ทางน้ําสาธารณะอื่น ๆ) ตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแลรับผิดชอบ
แหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ และตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินขางเคียง
๑๔.๓ ระบบการระบายน้ํา ประกอบดวย
(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) พื้นที่รองรับน้ําฝนหรือพื้น ที่ระบายน้ําฝนลงสูทอ หรือรางระบายน้ํา
(ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริ มาณน้ํ าที่ จะเข าสู ท อ หรื อรางระบายน้ํ า (ในหน วยลู กบาศก เมตร
ตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอหรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ
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(๔) ระดับความลาดเอียงของทอหรือรางระบายน้ํา
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอหรือรางระบายน้ํา
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา
(๗) ขนาดบ อ ผัน น้ํ า และทอ เข า - ออก ต อ งให ปริ ม าณน้ํ า ที่เ ข า ระบบ
บําบัดน้ําเสีย (กรณีมีบอบําบัดน้ําเสียรวม) และปริมาณน้ําฝนที่ผันออกสูแหลงน้ําสาธารณะในฤดูฝน
เปนไปตามขอ ๑๔.๓ (๘)
รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบไดโดย
ผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๔.๕ เงื่อนไขตองปฏิบัติใ นการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวา
๐.๔๐ เมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปน ท อระบายน้ํ าตองเปน วัสดุที่ท นทานตอการกั ดกรอนของ
น้ําเสียและน้ําฝนได รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดยไมเสียหาย
(๓) ระดับความเอียงลาดของทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมต่ํากวา
๑ : ๑๐๐๐ ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริม าตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ํา
และระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ําเริ่ม - หยุดงานใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ํ าต องไม พาดผ านทางน้ํ า หรื อแหล งน้ํ า
สาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษ เพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บอพักของทอระบายน้ํา
ก. ประเภทจํ าหนา ยเฉพาะที่ดิ น หรื อที่ ดิน พรอ มอาคารต อ งจั ดให มี
บอพักประจําที่ดินทุกแปลงยอย
ข. ประเภทบานแถว หรือประเภทตางจากขอ ก. ตองจัดใหมีบอพัก
หนึ่งบอตอที่ดินสองแปลง
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ทั้งนี้ ตอ งแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน
๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา
(๗) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากใชลํารางสาธารณะ
เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง
ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตน
ทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๑๕ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๕.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตอง
ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับจึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๑๕.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขาไป
ตรวจสอบคุณภาพน้ําไดตลอดเวลา
หมวด ๕
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และสาธารณูปโภค
ขอ ๑๖ ระบบและมาตรฐานของถนนที่จอดรถและการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอก
ที่ดินจัดสรร
๑๖.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ
(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

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๙ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

๑๖.๒ ถนนที่ เป นทางเข า - ออกของโครงการจัดสรรที่ ดินที่ บรรจบกั บทางหลวง
แผนดินหรือทางสาธารณประโยชนตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๖.๑
เวนแตจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
๑๖.๓ ระดับความสูงของหลังถนน
(๑) ตองใหสอดคลองกับระบบระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) จัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะ
ที่ตอเนื่อง
(๓) ผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟลทติคคอนกรีต หรือลาดยาง
แอสฟลทรองดวยชั้น วัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความแนน ตามมาตรฐานที่หนวยงาน
ที่รับผิดชอบกําหนด
๑๖.๔ ความลาดชันและทางเลี้ยว
(๑) ความลาดชัน ของผิวจราจรทุกจุ ดตองไมเกิน ๗ สว น ตอ ทางราบ
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) ปากทางของถนนดังกลาวเปน มุมเล็กกวา ๙๐ องศา จะตองปาดมุม
ใหกวางขึ้นอีกตามความเหมาะสม
๑๖.๖ สะพาน สะพานทอ และทอลอด
(๑) ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน ซึ่งกวางเกินกวา ๓.๐๐ เมตร
ตองจัด ทํา เป น สะพานตามแบบการก อสรา งที่ ได รับ อนุ ญาตจากหน วยงานหรือ เจ าพนัก งานตามที่
กฎหมายกําหนด
(๒) ถาลํารางสาธารณประโยชนต่ํากวา ๓.๐๐ เมตร จะจัดทําเปนสะพาน
หรือสะพานทอ หรือทอลอด ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงาน
ตามที่กฎหมายกําหนดก็ได
๑๖.๗ ใหติดตั้งปายสัญญาณการจราจร และอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัด
ตรงจุดที่เปนเกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก รอง หรือสันนูนขวางถนนทุกแหง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๙ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐

๑๖.๘ ความปลอดภัยอื่น ๆ ตองจัดใหมีระบบไฟสองสวาง และตองติดตั้งหัวดับเพลิง
ใหเปนไปตามมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาคหรือการประปาสวนทองถิ่น
๑๖.๙ เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม ความมั่นคง แข็งแรง
ความปลอดภัย ความสวยงามเปนระเบียบ และการผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุโขทัย
มีอํานาจที่จะสั่งการใหปรับเปลี่ยนขนาดเขตทิศทางเดินรถ ระดับ และความลาดชัน ทางเลี้ยว ที่จอดรถ
ที่กลับรถ และสวนประกอบของถนนได
๑๖.๑๐ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถว นอกจากปฏิบัติตามขอ ๒๐ แลว ตองจัดใหมี
ที่จอดรถเพิ่มเติม ๑ แปลง ตอ ๑ คัน ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ
ดังนี้
(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา
๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถ
นอยกวา ๓๐ องศา ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณี จัด ใหมี ที่ จอดรถทํ า มุม กั บทางเดิ น รถตั้ง แต ๓๐ องศาขึ้ น ไป
ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
กรณีจัด ใหมีที่จ อดรถเพิ่ม เติ มทางดานหลั งของหองแถวหรือ ตึกแถวตองจั ดใหมีที่ จอดรถ
๑ แปลง ตอ ๑ คัน และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๖.๑๐ (๑) (๒) และ (๓)
กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได
ขอ ๑๗ ระบบและมาตรฐานของทางเทาและทางจักรยาน
๑๗.๑ ถนนด า นที่ ใ ชเ ปน ทางเขา - ออกสู ที่ ดิน แปลงย อ ยต อ งจั ดให มีท างเท า
สําหรับคนเดินตามขนาดที่กําหนดไวในขอ ๑๖.๑ ทั้งนี้ความกวางของทางเดินเทาสุทธินับจากเขตแปลง
ที่ดินตองไมต่ํากวา ๑.๐๐ เมตร ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
กรณี ที่ เ ป น โครงการจั ด สรรที่ ดิ น ขนาดกลางและขนาดใหญ ต อ งจั ด ให มี ท างจั ก รยาน
ตามมาตรฐานที่หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนดหรือตามมาตรฐานทางวิชาการประกอบอยูในทางเทาดวย
๑๗.๒ ระยะยกระดับสูงกวาผิวจราจร ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร สม่ําเสมอกันไป
ตลอดความยาวถนน
๑๗.๓ วัสดุปูทางเทา ตองทําดวยวัสดุซึ่งปกติไมเปลี่ยนแปลงสภาพไดงายโดยน้ํา
ไฟ หรือดินฟาอากาศ
๑๗.๔ ขอบทางเทา ตองเปนคันหินสูงระหวาง ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร
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๑๗.๕ จุดที่เปนทางเขา - ออกสูที่ดินแปลงยอย ใหลดคันหินลง โดยทําเปนทางลาด
ใหรถเขา - ออกได แตใหรักษาระดับทางเทาใหสูงเทาเดิมทางเทาสวนที่เปนทางเขา - ออก นี้ ใหทํา
ผิวจราจรเชนเดียวกับขอ ๑๖.๓ (๓)
๑๗.๖ การปลูกตนไม หรือติดตั้งอุปกรณประดับถนนตองไมล้ําลงมาในสวนที่เปน
ทางเดินเทา ตนไมที่มีขนาดใหญ ควรกันเขตนอกทางเทาเปนพิเศษขนาดอยางนอย ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๘ ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปนตอการรักษา
สภาพแวดลอม ความปลอดภัย การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน
๑๘.๑ ระบบไฟฟา ผูจัดสรรที่ดิน ตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทํา
ตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น
ซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
๑๘.๒ ระบบประปา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรร
ตั้งอยูใ นบริ เวณที่การประปาสว นภูมิภาค การประปาสวนทองถิ่น หรือนิ ติบุคคลอื่น ผูรับผิดชอบ
แลวแตกรณี สามารถใหบริการได ตองใชบริการของหนวยงานนั้น ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้
ใหผูจัดสรรที่ดินเสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณ
โดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุมเปน ผูลงนามรับรองแบบและ
รายการคํานวณดังกลาว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดแลวแตกรณี
๑๘.๓ ระบบโทรศัพท ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินจะจัดบริการโทรศัพทใ หแกผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรใหแสดงแผนการดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุโขทัย
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
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยโรงงาน เปนตน
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หมวด ๘
ขอกําหนดอื่นเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม
การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน
ขอ ๒๐ พื้นที่สาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ เชน สวน ที่จอดรถสวนกลาง สนามกีฬา
ศูนยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน และอื่น ๆ
ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะขางตน ไมนอยกวารอยละ ๕
ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งหมด โดยใหมีพื้นที่เปนสวนไมนอยกวารอยละ ๒ ของพื้นที่จําหนาย ทั้งนี้
ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแปลง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๑ ไร
ขอ ๒๑ ในการประชุ ม จั ดตั้ ง นิ ติ บุ คคลหมู บา นจั ด สรร หรื อนิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น
ผูจดั สรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร
ขอ ๒๒ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดิน รายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดิน จะตองจัดพื้นที่ใ หเปน ที่ตั้งสํานักงานนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรที่ดินหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ดินเปลาจะตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๘ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เชน ถนน สวน สนามเด็กเล น ที่จอดรถสวนกลาง ศูน ยฝกอบรมพนักงาน ห องอาหารสําหรั บ
พนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวางไมนอยกวา ๔ เมตร
และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับ
สํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว ไมนอยกวา
๖๔ ตาราเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการการจัดสรรที่ดิน
และจะเก็บค าใช จายสําหรับการใชเป น ที่ตั้ งสํา นักงานของนิ ติบุค คลหมูบา นจัด สรรหรือ นิติบุ คคล
ตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
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ขอ ๒๓ เมื่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ดสรรหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น แล ว ให ถื อว า
ที่ดินดังกลาวตามขอ ๒๒ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๒ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดิน
ที่เปน ที่ตั้งสํ านักงาน สโมสร ฯลฯ ผูจัดสรรที่ ดิน ตอ งใหนิ ติบุคคลหมูบ านจัด สรรหรือนิติ บุคคล
ตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๔ ขอกําหนดเรื่องการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดิน
ที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วันชัย สุทิน
ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุโขทัย

