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ขอกําหนด
การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัย อํานาจตามมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหง พระราชบั ญญัติ การจั ดสรรที่ดิ น
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง
โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม จังหวัด
กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับ เมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ขอ กํ า หนดนี้ ไ ม ใ ห ใ ช บั ง คั บ กั บ การจั ดสรรที่ ดิ น ที่ ไ ด ยื่ น คํา ขออนุ ญ าตไว ก อ น
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ
ขอ ๕ ในขอกําหนดนี้
“ผูจัดสรร” หมายความวา ผูขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
“ที่ดินจัดสรร” หมายความวา ที่ดินที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามขอกําหนดนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร
“อุตสาหกรรม” หมายความวา การประกอบกิจการในโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
เชน การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา
หรือการทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงาน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๖ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมตองจัดบริเวณแยกจากที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรร
ที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
ขอ ๗ การจัดสรรที่ดิน เพื่ออุต สาหกรรม ตองระบุป ระเภทอุตสาหกรรมตา ง ๆ ที่จ ะ
ดําเนินการในที่ดินที่ขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็น สมควร เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน และการผังเมือง คณะกรรมการจะผอนผัน
การปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
หมวด ๒
แผนผังและวิธีการจัดสรร
ขอ ๙ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ตามขอกําหนดนี้ ผูจัดสรรตองยื่นแผนผังดังตอไปนี้
ใหคณะกรรมการพิจารณา
(๑) แผนผังสังเขป
(๒) แผนผังบริเวณรวม
(๓) แผนผังการแบงแปลงที่ดิน
(๔) แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
ขอ ๑๐ แผนผังสังเขป ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ที่ตั้งที่ดินจัดสรร
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางเขาออกของที่ดินจัดสรรจากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนในที่ดินภายในเขตผังเมือง ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
การใชประโยชนในที่ดินภายในเขตผังเมือง (๔) ใหระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการ
ผังเมือง และใหแสดงที่ตั้งของที่ดินจัดสรรในแผนผังของผังเมืองรวมนั้น
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ขอ ๑๑ แผนผังบริเวณรวม ตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาจัดสรร
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนที่อยูในที่ดินจัดสรร และที่ติดตอกับที่ดินจัดสรร
(๓) ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ทั้ ง ของทางราชการและของเอกชน เช น ภาระจํ า ยอม
ขอบัญญัติของทองถิ่น เปนตน
(๔) หากที่ดิน จัดสรรติดตอกัน หลายโครงการ ไมวาแตละโครงการจะเปน ของผูจัดสรร
คนเดียวกัน หรือหลายคน ใหแ สดงการเชื่อมตอของโครงการ เชน ถนน ระบบระบายน้ํา เปน ตน
ไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
ขอ ๑๒ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) การแบ ง แปลงที่ ดิ น แปลงย อ ยเพื่ อ จํ า หน า ย ให ร ะบุ ป ระเภทการใช ที่ ดิ น เพื่ อ การ
อุตสาหกรรมแตละแปลง
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และถนน
(๓) การเวนชองวางระหวางแปลงที่ดินตางประเภทการใชที่ดิน ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยควบคุม อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของและใหถือเปน สวนสาธารณูปโภคของโครงการที่ตอง
ปรับปรุงและอนุญาตใหใชเปนที่กลับรถหรือเพื่อการอื่นใด
ขอ ๑๓ แผนผังและแบบกอสรางระบบสาธารณูปโภค ไดแก แผนผังและแบบกอสรางที่
แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี ดังนี้
(๑) ระบบไฟฟา (ถามี)
(๒) ระบบประปา หรือระบบสงน้ํา และแหลงน้ําที่จะนํามาใชที่ดินจัดสรรในภาวะปกติและ
ภาวะขาดแคลน
(๓) ระบบระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนน และทางเทา
(๖) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระบบการสื่อสาร ระบบการรักษาความปลอดภัย เปนตน
ขอ ๑๔ แผนผังตามขอ ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ ตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูใน
ที่ดินจัดสรรในสภาพปจจุบัน และสภาพหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาแลว
ขอ ๑๕ รายละเอียดของสิ่งที่ตอ งแสดงในแผนผังตามขอ ๑๒ ใหเปนไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A 1 โดยมุมดานลางขวา
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ตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน) ชื่อโครงการ ชื่อและที่ตั้ง
ของสํานักงานผูจัดสรร ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลข
ทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวย วิชาชีพวิศวกรรม หรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๑๖ ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตาม
ความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูจัดสรรตองแสดงโครงการและวิธีการใน
การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(๑) หลักฐานการอนุญาตหรือยิน ยอมจากทางราชการ และของเอกชนผูดูแลรับผิดชอบ
แหลงรองรับน้ําทิ้ง (ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
(๒) รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีที่ตองทํา)
(๓) ในกรณีที่ใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปาสวนทองถิ่น ตอง
แนบหนังสือรับรองจากหนวยงานนั้น ๆ วา สามารถใหบริการได หากใชระบบประปาสัมปทาน
ใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(๔) วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตง ใหพื้นที่ดินเกิดความเหมาะสม
ในการปลูกสรางอาคาร ทั้งนี้ จะตองกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นที่ดิน และวัสดุที่นํามาใชในการถม
ปรับที่ดินทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
(๕) วิธีการในการจัดจําหนายที่ดินเปลาและหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจะจําหนายโดยวิธี
ชําระเปนเงินสด หรือเงินผอนตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
(๖) วิธีการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
(๗) การเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
(๘) สิทธิของผูซื้อการใชหรือรับบริการจากการบริการสาธารณะ
(๙) ภาระผูกพันของผูอื่นที่มีตอที่ดินจัดสรร
(๑๐) ข อ สั ญ ญาในการใช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น แปลงย อ ยที่ ผู ซื้ อ ต อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ประโยชน
ต อ ชุ ม ชนในเรื่ อ งความสงบสุ ข ความปลอดภั ย ความสวยงาม ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการเพิ่มมูลคาของที่ดินจัดสรร
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(๑๑) หลั กฐานการอนุ ญาตหรื อยิ น ยอมของหนว ยงานอื่ น (ถ ามี ) เช น หนัง สื ออนุญ าต
ใหเชื่อมทาง หนังสืออนุญาตใหขุดเจาะน้ําบาดาล เปนตน
หมวด ๓
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินจัดสรร
ขอ ๑๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรม ใหพิจารณาจากจํานวน
ที่ดินที่ทําการ รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนาย และจํานวนเนื้อที่ โดยแบงเปน ๓ ขนาด คือ
(๑) ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ต่ํากวา ๙๙ ไร
(๒) ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอย ตั้งแต ๑๐๐ - ๑๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ ๙๙ - ๔๐๐ ไร
(๓) ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๒๐๐ แปลง หรือเนื้อที่เกินกวา ๔๐๐ ไร
ขอ ๑๘ เนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายเฉพาะที่ดินตองมีเนื้อที่
ไมต่ํากวา ๖๐ ตารางวา ถาเปนหองแถว หรือตึกแถวตองมีเนื้อที่ ไมต่ํากวา ๑๖ ตารางวา
ขอ ๑๙ การจัดสรรที่ดิน ตามขอกําหนดนี้ หามมิใ หผูจัดสรรแบงที่ดิน เปน แนวตะเข็บ
เปนเศษเสี้ยว หรือมีรูปรางและขนาดที่ไมสามารถใชประโยชนได
หมวด ๔
การสาธารณสุข
ขอ ๒๐ การกําจัดขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในที่ดิน จัดสรร ใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติทองถิ่น หากไมมีขอบัญญัติเชน วานั้น ใหผูจัดสรรแสดงรายละเอียดการจัดเก็บและการ
ทําลายขยะมูลฝอยตอคณะกรรมการ
หมวด ๕
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๒๑ ผู จั ด สรรต อ งจั ด ให มี ร ะบบระบายน้ํ า การบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และการจั ด การ
กากอุตสาหกรรมตามความในหมวดนี้
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ขอ ๒๒ ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการจัดการการอุตสาหกรรม (ถามี)
ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
ขอ ๒๓ น้ําทิ้งที่ออกจากระบบระบายน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสียไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง
เชน คู คลอง เปน ตน ตองไมกอ ใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และตองไดรับอนุญาตหรือ
ความยินยอมจากหนวยราชการหรือเจาของแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
ขอ ๒๔ ระบบระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา)
(๒) รางระบายน้ํา
(๓) บอสูบน้ําหรือสถานีสูบน้ํา (ถามี) ซึ่งตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงตักขยะ และบริเวณ
กักเศษดินและทราย
(๔) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย
(๕) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของที่ดินจัดสรร ซึ่งตองมีตะแกรงสําหรับตักขยะ
(๖) บอผันน้ํา
(๗) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบบําบัดน้ําเสีย
(๘) ในกรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ หรือสถานี
สูบน้ํา ใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา
ขอ ๒๕ รายการคํานวณที่ตอ งใชประกอบแผนผังระบบระบายน้ํา ตองมีรายละเอีย 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 ๒๔ (๘)
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ขอ ๒๖ รายการคํานวณ ตามขอ ๒๕ ตองจัดทําขึ้น ตามมาตรฐานทางวิศ วกรรมและ
สอดคลองกับการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุ ที่ใ ชใ นระบบได โดยผู คํา นวณออกแบบต องลงนามพร อมใบอนุ ญาตเป น ผู ประกอบวิช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม
ขอ ๒๗ ผูจัดสรรตองทําแผนผังระบบระบายน้ําและรายการคํานวณทางวิชาการ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวาหกสิบเซ็นติเมตร
ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ําตองเปนวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝน กับตอง
สามารถรับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนและน้ําหนักยานพาหนะที่สัญจรผานไปมาไดโดยไมเสียหาย
(๓) ระดับความเอียงลาดของทอระบายน้ํา หากทอระบายน้ํามีขนาดเสนผาศูนยกลางหกสิบ
เซ็นติเมตร ระดับความลาดเอียงตองไมต่ํากวาหนึ่งตอหนึ่งพัน (๑:๑,๐๐๐) และระดับความเอียงลาดนี้
ตองตอเนื่องกันไปทั้งระบบ
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ สถานีสูบน้ํา และระดับน้ําที่เครื่อง
สูบน้ําเริ่ม หรือหยุดทํางาน ใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ําเริ่มทํางาน
ตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) ระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ํา หรือแหลงน้ําสาธารณะ เวนแตจะมีระบบพิเศษ
ที่สามารถสงน้ําผานไปได โดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ
(๖) บอพักทอระบายน้ํา ตองมีประจําที่ดิน แปลงยอยทุกแปลง เวน แตใ ชลํารางเปน ทาง
ระบายน้ํา
(๗) ในกรณีที่พื้น ที่ของที่ดิน จัดสรรมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดงเสน ชั้น ความสูงต่ําของ
พื้นที่แนวทอระบายน้ําโดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูงหนึ่งเมตร หรือนอยกวา และระดับของพื้นที่
ที่จะปรับแตงโดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) แหลงรองรับน้ําทิ้งที่ชัดเจน หากใชลํารางสาธารณะเปนทางระบายน้ํา ใหแสดงภาพ
ความกวาง ความลึก ของลํารางสาธารณะจากที่ดินจัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง
ขอ ๒๘ ในกรณี ที่ แ ยกระบบระบายน้ํ า เสีย ออกจากระบบระบายน้ํ า ฝนให แ สดงแบบ
รายละเอีย ดและรายการคํานวณทางวิช าการของทั้ งสองระบบแยกจากกั น โดยแตละระบบต องมี

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๘ ง
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๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

รายละเอียดตามขอกําหนดนี้ รวมทั้งตองแสดงระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผานหรือบรรจบกัน
ของระบบทั้งสอง
ขอ ๒๙ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในที่ดินจัดสรรใหถือวาเปนน้ําเสียที่ตองไดรับการ
บําบัดใหมีคุณ สมบัติ เปนไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่ งแวดลอม เรื่อ ง
กํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ํ า ทิ้ ง จากที่ ดิ น จั ด สรร และกํ า หนดให ที่ ดิ น จั ด สรร
เปน แหลงกําเนิดมลพิษ ที่ตองถูกควบคุมปลอยน้ําเสียลงสูแ หลงสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
หมวด ๖
ถนน สะพาน ปายสัญญาณ
ขอ ๓๐ ระบบและมาตรฐานของถนนทางเทา และทางจักรยานในที่ดิน จัดสรรทั้งหมด
รวมทั้งการตอเชื่อมกับ ถนน หรือทางสายนอกที่ดินจัดสรรเปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอยตาม
ขอกําหนดนี้ และตองเปนไปตามความในหมวดนี้
ขอ ๓๑ ขนาดของถนนที่ ตอ งจัด ให มีใ นการจั ด สรรที่ ดิน แตล ะโครงการ ต อ งมี ขนาด
ดังตอไปนี้
(๑) โครงการขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร และมีความ
กวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
(๒) โครงการขนาดกลางตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร และมีความ
กวางของผิวจราจร ไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
(๓) โครงการขนาดใหญ ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๒๔.๐๐ เมตร และมีความ
กวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
ขอ ๓๒ โครงการขนาดกลาง และขนาดใหญ ใหจัดทําทางเทา และทางจักรยาน ดวย
ขอ ๓๓ ถนนที่เปน ทางเขาออกของที่ดิน จัดสรรซึ่งบรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือทาง
สาธารณะตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๓๑ เวน แตจะมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนอยางอื่น
ขอ ๓๔ ถนนแตละสาย จะตอ งมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึง อีกทางแยกหนึ่งไมเกิ น
หารอยเมตร และที่กลับรถตองมีมาตรฐานดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๓๕ ถนนที่เปนถนนปลายตันตองจัดใหมีที่กลับรถทุกระยะไมเกินหนึ่งรอยเมตร และ
ที่กลับรถตองมีมาตรฐานดังตอไปนี้
(๑) ถาเปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคง วัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา ๖ เมตร และผิวจราจร
กวางไมต่ํากวาสี่เมตร
(๒) ถาเปน รูป ตัวที (T) ตอ งมี ความยาวสุท ธิข องไหล ตัว ที ดา นละไม ต่ํา กว า ๕ เมตร
ทั้งสองดาน และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔ เมตร
(๓) ถาเปนรูปตัวแอล (L) ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมต่ํากวา ๕ เมตร และ
ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔ เมตร
(๔) ถาเปนรูปตัววาย (Y) ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย ดานละไมต่ํากวา ๕ เมตร
ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔ เมตร มุมตัววายตองไมเล็กกวา ๑๒๐ องศา
หากถนนปลายตันที่มีความยาวไมเกิน ๑๐๐ เมตร คณะกรรมการจะมีคําสั่งใหผูจัดสรรจัดทํา
ที่กลับรถบริเวณปลายตันของถนนก็ได
ขอ ๓๖ ความสูงของหลังถนนภายในที่ดินจัดสรรผูจัดสรรตองกอสรางภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ตองสอดคลองกับระบบระบายน้ํา
(๒) ตองมีระดับความสูงและมาตรฐานสอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่เชื่อมตอกับ
โครงการ
ขอ ๓๗ ผิ ว จราจรของถนนภายในที่ ดิ น จั ด สรรต อ งเป น ไปตามแบบมาตรฐานของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง และตองกอสรางดวยวัสดุอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) คอนกรีตเสริมเหล็ก
(๒) คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับดวยวัสดุอื่น
(๓) ยางแอสฟสทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความแนน
ขอ ๓๘ สะพาน สะพานทอ และทอ ลอด ภายในที่ดิน จั ดสรร ผู จัดสรรตอ งกอ สรา ง
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ถนนที่ตัดขามทางน้ําสาธารณะซึ่งกวางเกินกวาหาเมตร ตองทําเปนสะพาน ตามแบบ
การกอสรางและไดรับอนุญาตจากทางราชการหรือเจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด
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(๒) ถนนที่ตัดขามทางน้ําสาธารณะซึ่งกวางนอยกวาหาเมตร ตองทําเปนสะพาน หรือสะพานทอ
หรือทอลอดตามแบบการกอสรา งที่ไดรับอนุ ญาตจากทางราชการหรือเจาพนักงานตามที่กฎหมาย
กําหนด
ขอ ๓๙ ผูจัดสรรตองติดตั้งปายสัญญาณจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟ ใหเห็น ชัด
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 ระบบไฟฟา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟา และดําเนินการจัดทําตามแบบ
แปลนแผนผัง ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมี
หนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๔๒ หากผูจัดสรรจัดใหมีระบบประปา ตองดําเนินการตามขอกําหนดนี้
ขอ ๔๓ ระบบประปา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยู
ในบริเวณที่การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนทองถิ่น หรือนิติบุคคลอื่น
ผูรับผิดชอบ แลวแตกรณี สามารถให บริการได ตอ งใช บริการของหนวยงานนั้น ในกรณีอื่น ใด
นอกเหนือไปจากนี้ใหผูจัดสรรที่ดินเสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียด
ประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรที่ไดรับอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผู
ลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๔๔ ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูนอกบริเวณตามขอ ๔๕ ผูจัดสรรตองทําระบบประปา
หรือระบบน้ําสะอาด ใหเพียงพอแกการอุปโภค และตองดําเนินการดังตอไปนี้
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(๑) เสนอแบบกอสรางระบบผลิตน้ําประปาหรือระบบน้ําสะอาด กับแบบการกอสรางระบบ
จายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบการคํานวณ โดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูลงนามรับรองแบบ และรายการคํานวณดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
(๒) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปา ตองขอรับสัมปทานการจัดจําหนาย
น้ําประปาจากหนวยราชการที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทานใหเรียบรอย กอนยื่นขอ
อนุญาตทําการจัดสรรตามขอกําหนดนี้
หมวด ๘
ผังเมือง
ขอ ๔๕ กรณีเปนหองแถว หรือตึกแถว ตองจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติม ๑ แปลง ตอ ๑ คัน
ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะดังนี้
(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร
และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา ๓๐ องศา
ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถ ทํามุม กับทางเดิน รถ ตั้งแต ๓๐ องศาขึ้น ไปใหมีความกวาง
ไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
กรณีจัด ใหมีที่จ อดรถเพิ่ม เติ มทางดานหลั งของหองแถวหรือ ตึกแถวตองจั ดใหมีที่ จอดรถ
๑ แปลง ตอ ๑ คัน และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไว ใน (๑) (๒) (๓)
กรณี ที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได
การใชประโยชนใ นที่ดิน จัดสรรภายในเขตผังเมือง ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยผังเมือง
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หมวด ๙
พื้นที่สวนกลาง ระบบขนสง นิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ขอ ๔๖ ผูจัด สรรที่ดิน ตองกัน พื้ น ที่ไ วเพื่ อจัด ทํา สาธารณู ปโภค หรือ บริก ารสาธารณะ
ไมนอยกวารอยละ ๕ ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งหมด เชน สวน หรือที่จอดรถสวนกลาง สนามกีฬา
ศูนยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน โดยใหมีพื้นที่เปนสวน
ไมนอยกวารอยละ ๒ ของพื้นที่จําหนาย ทั้งนี้ ไมใหมีการแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแต
เปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๑ ไร
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 และสถานที่ประชุมใหกับผูจัดประชุมตามสมควร
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 สวน สนามกีฬา ที่จอดรถสวนกลาง ศูน ยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับพนักงาน
สถานพยาบาลเบื้องตน และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวางไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร
และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้น ที่สวนอื่น ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปน ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาวไมนอยกวา
๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและ
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จะเก็บค าใช จา ยสํา หรับ การใช เปน ที่ตั้ง สํา นักงานของนิติบุ คคลหมูบ านจัดสรรหรือ นิติบุ คคลตาม
กฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๕๐ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๔๙ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๔๙ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปน
ที่ตั้งสํานักงานสโมสร ฯลฯ ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิทยา ผิวผอง
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร

