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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสระบุรี ไดออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง
โครงการ และวิธี การในการจัดสรรที่ ดิน เพื่อที่อ ยูอาศัยและพาณิช ยกรรม โดยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดสระบุรี พิจารณาเห็น เปน การจําเปน
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน และ
การผังเมืองคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสระบุรี จะผอนผัน การปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการ
เฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผัน ตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม ผูขอตองจัดใหมีแผนผัง
การจัดสรรที่ดิน ดังนี้
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๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางที่เขา - ออก สูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง หรือทาง
สาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดิน ที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ......................................
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดายการผังเมืองแตละประเภท)”
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอของเอกสารสิทธิที่ดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอี ยดของที่ส าธารณประโยชนตา ง ๆ ที่อ ยูภายในบริเวณและ
บริเวณที่อยูติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) รายละเอียดของที่ดินที่ใชเปนทางเขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจาก
ทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก
(๔) ในกรณีที่โครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการใหแสดงการเชื่อมตอของ
โครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
(๕) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดิน แปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
การใชที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะและ
เสนทางถนน
๕.๔ แผนผังและแบบกอสรางระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ไดแ ก
แผนผังและแบบกอสรางที่แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี
ดังนี้
(๑) ระบบไฟฟา
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(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนน และทางเทา
(๖) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ สําหรับระบบไฟฟา และระบบประปา รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หากผูขอจัดสรร
ใหหนวยงานของราชการเปนผูดําเนินการ ไมตองแสดงแบบกอสรางระบบดังกลาว
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1 โดยใหมุมดานลาง
ดานขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่บริเวณการจัดสรรที่ดินมีขนาดใหญ) ชื่อโครงการ
ชื่อเลขที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ
พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิช าชีพวิศวกรรม และหรือ
สถาปตยกรรมดวย
ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความใน
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังมีรายการตอไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอม จากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาต)
๖.๒ หลั ก ฐานผลการพิ จ ารณา รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
ตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใ ชบริการของการประปาสวนภูมิภาค หรือการ
ประปาส ว นท อ งถิ่ น ต อ งแนบหลั ก ฐานการรั บ รองจากหน ว ยงานนั้ น ว า สามารถให บ ริ ก ารได
หากจัดระบบการประปาสัมปทาน ใหแสดงหลักฐานการรับคําขอสัม ปทานประกอบกิจการประปา
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๘
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๖.๔ ในกรณีจั ด ใหมี ร ะบบไฟฟ าที่ ใ ช บริ ก ารของหนว ยงานภาครัฐ ตอ งแนบ
หลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้น วาสามารถใหบริการได
๖.๕ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร การกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดิน และวัสดุท่ีนํามาใชในการ
ถมปรับที่ดินทั้งบริเวณ ทั้งสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๖.๖ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางจะจําหนาย โดยวิธี
ชําระเปนเงินสดหรือเงินผอนสงเปนงวดตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๗ วิ ธี ก ารในการบํ า รุ ง รั ก ษาและการบริ ก ารสิ่ ง สาธารณู ป โภคและบริ ก าร
สาธารณะ
๖.๘ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๙ สิทธิของผูซื้อ ในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๑๐ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๖.๑๑ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสินและขนบธรรมเนียมประเพณี
๖.๑๒ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดิน เพื่อที่อยูอาศัยและพาณิช ยกรรม ใหพิจารณาจาก
จํานวนที่ดินที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายและจํานวนเนื้อที่ โดยแบงเปน ๓ ขนาด คือ
๗.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการต่ํากวา
๑๙ ไร
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๗.๒ ขนาดกลาง จํ า นวนแปลงย อ ยตั้ ง แต ๑๐๐ - ๔๙๙ แปลง หรื อ เนื้ อ ที่
ทั้งโครงการ ๑๙ - ๑๐๐ ไร
๗.๓ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๕๐๐ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการเกินกวา
๑๐๐ ไร
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและการพาณิชยกรรม ที่ดินแปลงยอยจะตองมีขนาด
และเนื้อที่ของที่ดินแยกเปนประเภท ดังนี้
๘.๑ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน หรือที่ดินพรอมอาคารประเภท
บานเดี่ยวที่ดินแปลงยอยตองมีขนาดความกวางหรือความยาวไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา
๕๐ ตารางวา หากความกวางหรือความยาวไมไดขนาดดังกลาว ตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๖๐ ตารางวา
๘.๒ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแฝด ที่ดินแตละแปลง
ตองมีความกวางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๓๕ ตารางวา
๘.๓ การจั ดที่ ดิ น เพื่อ การจํ า หน ายพร อมอาคารประเภทบ านแถว หรื ออาคาร
พาณิชย ที่ดินแตละแปลงตองมีความกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๑๖ ตารางวา
ขอ ๙ ระยะห า งของตั ว อาคารจากเขตที่ ดิ น และการเว น ช อ งว า งระหว า งแปลงที่ ดิ น
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร
ขอ ๑๐ หา มแบ ง แปลงที่ดิ น เป น แนวตะเข็ บ เปน เศษเสี้ ยว หรื อ มีรู ป รา งที่ ไม ส ามารถ
ใชประโยชนได
ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนใ นการจัดขนาด และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะใหเพียงพอตอการใชประโยชนในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินในอนาคต ใหที่ดินแปลงอื่น
ในโครงการจัดสรรที่ดินซึ่งมีเนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางวาขึ้นไป จะตองนํามารวมเพื่อคํานวณจํานวน
แปลงที่ดินใหม โดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวา ตอ ๑ แปลง จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณได
จากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนที่ดิน แปลงยอยที่จัดขนาดตามเกณฑกําหนดเพื่อ ใชใ นการ
กําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะตามขออื่น ๆ ตอไป
หากลักษณะทั่ วไปของการจัดสรรที่ดิน เปน การแบ งที่ดิน แปลงย อยเปนประเภทบานแฝด
บานแถวและอาคารพาณิชยรวมกันเกินกวารอยละ ๕๐ ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งโครงการ ใหใชเกณฑเฉลี่ย
ของเนื้อที่บานแฝดบานแถว และอาคารพาณิชยทุกแปลงในโครงการ ฯ นั้น เปนเกณฑเฉลี่ยตอ ๑ แปลง
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จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนบานแฝด บานแถว และอาคาร
พาณิชย เพื่อใชในการกําหนดขนาด และจํานวนระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะตามขออืน่ ๆ
ตอไป
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๒ การกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล
การจัดการใหพื้นที่บริเวณโครงการจัดสรรที่ดินปราศจากขยะมูลฝอย ใหเปนไปตามกฎหมาย
วา ดว ยการรั ก ษาความสะอาดและความเปน ระเบีย บเรี ยบร อยของบา นเมื อ ง กฎหมายว าด ว ยการ
สาธารณสุขและขอบัญญัติทองถิ่น หากไมมีขอบัญญัติเชน วานั้น ใหผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
แสดงรายละเอียดการดําเนิน การจัดเก็บและทําลายสิ่งปฏิกูลเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
สระบุรีพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๓ ระบบการระบายน้ํา
๑๓.๑ การระบายโดยระบบทอและรางระบายน้ํา ที่ออกแบบเปนระบบอยางถูกตอง
ตามหลักวิชา
๑๓.๒ ทางเดินของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไปสู
แหลงรองรับน้ําทิ้ง (คู คลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด) ตองพอเพียงโดยไมใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยสินขางเคียงและจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง (ในกรณี
ที่ตองไดรับอนุญาต)
๑๓.๓ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริมาณน้ําฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกในรอบ ๕ ป หรือนานกวาของ
ทองที่นั้น และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคาไมต่ํากวา ๐.๖
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(๒) ปริม าณน้ํา เสีย ใชเกณฑป ริม าณไมต่ํ ากว ารอ ยละ ๙๕ ของน้ําใช
แตตองไมต่ํากวา ๑ ลูกบาศกเมตร ตอครัวเรือน ตอวัน
(๓) ปริ ม าณน้ํ า ไหลซึ ม เข า ระบบท อ ระบายน้ํ า ต อ วั น ต อ งไม ต่ํ า กว า
๒๐ ลูกบาศกเมตร ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร
๑๓.๔ ระบบการระบายน้ําตองประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํารวม (ที่รับปริมาณน้ําสูงสุดได)
(๒) รางระบายน้ํา
(๓) บอพักทอระบายน้ําที่รับน้ําฝนจากถนนและรับน้ําเสีย จากที่ดินแปลงยอย
(กรณีที่เปนระบบการระบายน้ํารวม)
(๔) บอตรวจการระบายน้ํา
(๕) บอพักน้ําเสีย
(๖) ระบบเครื่องสูบน้ํา (ถามี)
(๗) บอตรวจน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย
(๘) บอตรวจน้ําทิ้งรวมของโครงการ
(๙) ระบบการผันน้ําฝนสวนเกิน (กรณีที่เปนระบบการระบายน้ํารวม)
(๑๐) บริเวณรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบการบําบัดน้ําเสีย
๑๓.๕ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบมากับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูระบบการระบายน้ําตอวินาที
(๒) ขนาดทอระบายน้ําแตละบริเวณ
(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา
(๔) ความลึกของทองทอระบายน้ํา
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอระบายน้ํา
(๖) ประเภทวัสดุที่ใชทําทอระบายน้ํา
รายการทั้ ง หมดนี้ ต อ งแสดงให ป รากฏในแผนผั ง การระบายน้ํ า ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น
ตามมาตรฐานทางวิ ศ วกรรม สอดคล อ งกั บ รายการคํ า นวณทางวิ ช าการที่ ส ามารถตรวจสอบ
ความเพียงพอและความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณของระบบได โดยตองมีการตรวจรับรองจากวิศวกร
ที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๑๓.๖ เงื่อนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุด ไมต่ํากวา
๔๐ เซนติเมตร ยกเวนในกรณีระบบการระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอความเนาเสียได โดยไมผุกรอนหรือสลายตัว
ข. รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนไดโดยไมเสียหาย
(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ําตองตอเนื่องกัน ไป ตลอดทั้ง
ระบบและมีระดับความลาดเอียง ดังนี้
ก. ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔๐ เซนติเมตร ตองไมต่ํากวา ๑:๕๐๐
ข. ขนาดเสนผาศูนยกลางเกินกวา ๔๐ เซนติเมตร ตองไมต่ํากวา ๑:๑๐๐๐
(๔) เครื่องสูบน้ําเสีย จะเปนแบบใดก็ได (แบบจุมแชในบอพักน้ําเสียแบบ
นอกบอพักน้ําเสีย) แตการสูบน้ําจะตอง
ก. ระดับหยุดสูบน้ําอยูต่ํากวาระดับทองทอระบายน้ําเขา
ข. ระดับเริ่มสูบน้ําอยูสูงกวาระดับหยุดสูบน้ําไมต่ํากวา ๑.๐๐ เมตร
ค. ปริมาตรน้ําเสียระหวางระดับสูบน้ําในบอพักน้ําเสียตองไมนอยกวา
๑ ใน ๔ สวน ของปริมาตรน้ําเสียรวมทั้งโครงการ
(๕) แนวท อ ระบบการระบายน้ํ า ต อ งไม พ าดผ า นทางน้ํ า หรื อ แหล ง น้ํ า
สาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนกับน้ําธรรมชาติ
(๖) บอพักทอระบายน้ํา
ก. ประเภทบานเดี่ยว ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย
ข. ประเภทบานแฝด บานแถวหรืออาคารพาณิชย จัดใหบอหนึ่งตอ
สองแปลง
ทั้งนี้ ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน
(๗) บอตรวจการระบายน้ําตองมีขนาดใหญเพียงพอใหสามารถลงไปขุดลอก
หรือทําความสะอาดทอระบายน้ําไดที่จุดบรรจบทอระบายน้ําที่สําคัญตามความเหมาะสม
(๘) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกันใหแสดง
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ก. เส น ระดับ ความสู ง ต่ํา ของพื้ น ที่ ลงในแผนผั ง แสดงแนวเสน ท อ
ระบายน้ําโดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตรหรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับ แตง โดยการขุดลอกหรือถมสูงขึ้นจาก
ระดับเดิมดวย
(๙) ตอ งแสดงแหลงรองรับน้ํ าทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากเปน ลําราง
สาธารณะใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง
ในกรณีที่แยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดของ
ทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตนทั้งหมด รวมทั้งรายละเอียดของ
ทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๑๔ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๔.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตอง
ไดรับการบําบัดใหมีไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๑๔.๒ ระบบบําบัด น้ําเสี ย จะเป นประเภทระบบบํ าบัด อิสระเฉพาะแตล ะที่ดิ น
แปลงยอยหรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ไดและแตละ
ระบบเหลานั้น จะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงใหปรากฏในแผนผังและรายการ
คํานวณทางวิชาการที่ตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
๑๔.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง ที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา สําหรับประเภทระบบกลางตองตั้งอยูในพื้นที่ที่พาหนะ
เขาถึงไดโดยเปนทางเฉพาะกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เพื่อประโยชนในการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใ ช
ในการบําบัดน้ําเสียและการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๑๕ ความกวางของหนาที่ดินแปลงยอยในโครงการแตละแปลงที่ติดถนนสําหรับใชเปน
ทางเขาออกของรถยนตตองไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๑๖ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวางของ
เขตทางและผิวจราจร เปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอยดังนี้
๑๖.๑ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยไมเกิน ๙๙ แปลง หรือเนือ้ ทีต่ า่ํ กวา
๑๙ ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา
๖.๐๐ เมตร
๑๖.๒ ถนนที่ ใ ชเ ป น ทางเข า ออกสู ที่ ดิ น แปลงยอ ยตั้ ง แต ๑๐๐ - ๒๙๙ แปลง
หรือเนื้อที่ ๑๙ - ๕๐ ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของ
ผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
๑๖.๓ ถนนที่ ใ ช เ ป น ทางเข า ออกสู ที่ ดิน แปลงย อ ยตั้ ง แต ๓๐๐ - ๔๙๙ แปลง
หรือเนื้อที่เกินกวา ๕๐ ไร แตไมเกิน ๑๐๐ ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
๑๖.๔ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยตั้งแต ๕๐๐ แปลงขึ้นไป หรือ
มากกวา ๑๐๐ ไรขึ้นไป ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๘.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของผิว
จราจรไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร มีเกาะกลางถนนกวางไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร และมีทางเทากวางขางละ
๒.๐๐ เมตร
ในกรณีที่ที่ดิน แปลงยอยมีหนาแปลงที่ดิน ติดตอกับเขตหามปลูกสรางอาคารในทางหลวง
แผน ดิน หรือทางหลวงทองถิ่น ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร โดยใหเชื่อมเปนสวนเดียวกับ
ผิวจราจรของทางหลวงนอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๗ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือ
ทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของผิวจราจรและทางเทาไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๖
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๘ ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ง ไมเกิน ๓๐๐
เมตร และไมควรใหเปนแนวตรงยาวเกินกวา ๖๐๐ เมตร
ขอ ๑๙ ถนนที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถทุกระยะ ๑๐๐ เมตร และที่ปลายตัน
ที่กลับรถ ตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๙.๑ กรณีที่เปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา ๖.๐๐
เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
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๑๙.๒ กรณีเปนรูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที ดานละไมต่ํากวา
๕.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
๑๙.๓ กรณีที่เปนรูปตัวแอล (L) ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมต่ํากวา
๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
๑๙.๔ กรณีเปนรูปตัววาย (Y) ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววายดานละไมต่ํากวา
๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร มุมตัววายตองไมเล็กกวา ๑๒๐ องศา
ขอ ๒๐ ที่จอดรถระหวางผิวจราจรกับทางเทากวางไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร ใหจัดใน
บริเวณตอไปนี้
๒๐.๑ ตลอดความยาวดานหนาที่ดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชย เวนแตกรณี
ติดกับเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได
๒๐.๒ ตลอดความยาวทุกดานที่ติดถนนของที่ดินแปลงใหญ
๒๐.๓ ตลอดความยาว ๒ ฝงถนน เปนระยะทางขางละ ๕๐.๐๐ เมตร นับจาก
ปากทางเขาออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน หรือทางหลวงทองถิ่นที่มีความกวางของ
เขตทางตั้งแต ๓๐.๐๐ เมตรขึ้นไป เวนแตถนนที่มีความกวางของผิวจราจรตั้งแต ๑๒.๐๐ เมตรขึ้นไป
ขอ ๒๑ ทางเดินและทางเทา
๒๑.๑ ถนนดานที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยที่ทําการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู
อาศัยและพาณิชยกรรม ตองจัดใหมีทางเดินและทางเทาสําหรับคนเดินตามที่กําหนดไวในขอ ๑๖ ทั้งนี้
ความกวางสุทธิไมต่ํากวา ๖๐ เซนติเมตร ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
๒๑.๒ ในกรณีที่จัดทําทางเดินและทางเทายกระดับ ขอบทางเดินและทางเทาตอง
เปนคันหินสูงระหวาง ๐.๑๒ ถึง ๐.๑๕ เมตร และเพื่อประโยชนในการสัญจรหรือเพื่อความปลอดภัย
จุดที่เปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยใหลดคันหินลง โดยทําเปนทางลาดใหรถยนตเขาออกได ทางเดิน
และทางเทาสวนที่เปน ทางเขาออกนี้ ใหทําเปนคอนกรีตเสริมเหล็กแอสฟลตติดคอนกรีต คอนกรีต
เสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลตหรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟลตรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มี
ความหนาและบดอัดจนมีความแนน ตามมาตรฐานที่หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนด
๒๑.๓ ในบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางถนนกับทางเดินและทางเทา หรือทางเขาออก
ที่ดินแปลงยอยกับทางเดินและทางเทาที่ไมอาจรักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทากันได ใหลด
คันหินลง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการสัญจรและความปลอดภัย
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๒๑.๔ การปลูกตน ไมหรือติดตั้งอุปกรณประดับถนน ตองไมล้ําลงมาในสวนที่
เปนทางเดินเทา ตนไมที่มีขนาดใหญควรกันเขตออกจากทางเทาอยางนอย ๑.๐๐ เมตร
ขอ ๒๒ ระดับความสูงของหลังถนน
๒๒.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๒๒.๒ ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะ
ที่ตอเนื่อง
๒๒.๓ ผิวจราจรตองเปน คอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟลทติดคอนกรีตหรือลาดยาง
แอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความแนน ตามมาตรฐานที่หนวยงาน
ที่รับผิดชอบกําหนด
ขอ ๒๓ ความลาดชันและทางเลี้ยว
๒๓.๑ ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดตองไมเกิน ๗ สวน ตอทางราบ ๑๐๐ สวน
๒๓.๒ ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบกันตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา ๖๐ องศา และ
ในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอยกวา ๓๗.๐๐ เมตร ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา ๑๒๐ องศา
ขอ ๒๔ การปาดมุมถนน
๒๔.๑ ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร จะตองปาดมุมถนนให
กวางขึ้นอีกไมต่ํากวาดานละ ๑.๐๐ เมตร
๒๔.๒ ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา ๙๐ องศา จะตองปาดมุมใหกวาง
ขึ้นอีกตามความเหมาะสม
ขอ ๒๕ สะพาน สะพานทอและทอลอด
๒๕.๑ ถนนที่ตัดผา นลํารางสาธารณประโยชน ซึ่ งกวางเกิ น กวา ๓.๐๐ เมตร
จะตองทําเปน สะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือ
เจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด
๒๕.๒ ถาลํารางสาธารณประโยชน กวา งต่ํากว า ๓.๐๐ เมตร จะตองทําเป น
สะพานหรื อสะพานท อ หรื อ ใช ท อลอดตามแบบการก อ สร างที่ ได รั บอนุญ าตจากหนว ยงานหรื อ
เจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๒๖ ใหติดตั้งปายสัญญาณการจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็น ไดชัดตรงจุด
ที่เปนเกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก รอง หรือสันนูนขวางถนนทุกแหง
ขอ ๒๗ ตองจัดใหมีระบบไฟสองสวาง และตองติดตั้งหัวดับเพลิงตามมาตรฐานของการ
ประปาสวนภูมิภาคหรือการประปาสวนทองถิ่น
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ขอ ๒๘ เพื่ อ ประโยชน ใ นด า นความสะดวกต อ การคมนาคม ความมั่ น คงแข็ ง แรง
ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบและการผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
สระบุรี มีอํานาจที่ จะสั่งการใหปรับเปลี่ยนขนาดเขตทาง ทิศ ทางเดิน รถ ระดับและความลาดชั น
ทางเลี้ยว ที่จอดรถ ที่กลับรถ สวนประกอบของถนน และปายสัญญาณการจราจร
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๒๙ ระบบไฟฟา
ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับความ
เห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๓๐ ระบบประปา
ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูในบริเวณการประปาสวน
ภูมิภาคหรือการประปาสวนทองถิ่น แลวแตกรณี สามารถใหบริหารได ตองใชบริการของหนวยงานนั้น
ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ ใหผูจัดสรรที่ดินเสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้ง
รายละเอี ยดประกอบแบบรายการคํานวณ โดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณ
ดังกลาว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสระบุรี
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๓๑ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้เกี่ยวกับการผังเมือง ใหอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม
การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชม
ขอ ๓๒ การกันพื้นที่เพื่อจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
๓๒.๑ ต อ งจั ด ให มี พื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด ทํ า สวน สนามเด็ ก เล น และหรื อ สนามกี ฬ า
โดยคํานวณไมนอยกวารอยละ ๕ จากพื้นที่จัดจําหนาย พื้นที่ดังกลาวจะตองอยูในบริเวณ มีขนาดและ
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รูปแปลงที่เหมาะสม สะดวกแกการใชสอย และไมอนุญาตใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง
เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๑ ไร
๓๒.๒ โรงเรียนอนุบาล การจัดสรรที่ดินขนาดใหญจํานวนที่ดินแปลงยอยตั้งแต
๕๐๐ แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ ไร ผูจัดสรรจะตองกันพื้นที่ไวเปนที่ตั้งโรงเรียนอนุบาล
จํานวน ๑ แหง เนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐๐ ตารางวา และตองจัดใหมีพื้นที่ดังกลาว เพิ่มขึ้นทุก ๆ ๕๐๐
แปลง หรือทุก ๆ ๑๐๐ ไร ในกรณีที่ไมสามารถจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ได ใหใชพื้นที่ดังกลาวจัดทําบริการสาธารณะประจําหมูบานจัดสรรและหรือสาธารณูปโภคอื่นแทน เชน
ศูนยเด็กเล็ก สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา เปนตน
ขอ ๓๓ ในการประชุ ม จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น
ผูจดั สรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร
ขอ ๓๔ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค จะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๓๔.๑ ที่ดิน เปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวาง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใ ช
ประโยชนลักษณะเดียวกัน
๓๔.๒ ที่ดิน พรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวา ง
ไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๓๔.๓ พื้ น ที่ ส ว นอื่ น ซึ่ ง ผู จั ด สรรที่ ดิ น ได จั ด ไว เ พื่ อ เป น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานของ
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัด
ให มีพื้ น ที่ ใ ช สอยสํ าหรับ สํา นัก งานของนิ ติบุ คคลหมูบ านจัด สรร หรื อนิ ติบุ คคลตามกฎหมายอื่ น
ในอาคารดัง กลา ว ไมน อยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดัง กล าวจะต องอยู บนที่ดิน แปลงบริ การ
สาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๓๕ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาว ตามขอ ๓๔.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๓๔.๒ เปนสาธารณูปโภค สําหรับที่ดินที่เปน
ที่ตั้งพื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปน ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เชน สํ านักงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๓๔.๓ ผูจัด สรรที่ดิ น ตองให
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา
๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๓๖ ข อ กํ า หนดนี้ ไ ม ใ ห ใ ช บั ง คั บ กั บ การจั ด สรรที่ ดิ น ที่ ไ ด ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตไว ก อ น
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ธวัชชัย เทอดเผาไทย
ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสระบุรี

