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ข้อกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ออกข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผังโครงการ
และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ แห่งข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๘ ถนนแต่ละสายให้มีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่งไม่เกิน ๓๐๐.๐๐ เมตร
และไม่ควรให้เป็นแนวตรงยาวเกินกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร ถนนที่เป็นถนนปลายตันต้องจัดให้มีที่กลับรถ
ดังนี้
๑๘.๑ ถนนปลายตันที่มีระยะเกิน ๕๐.๐๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐.๐๐ เมตร
ให้จัดทําที่กลับรถบริเวณปลายตัน
๑๘.๒ ถนนปลายตันที่มีระยะความยาวเกิน ๑๐๐.๐๐ เมตร ให้จัดทําที่กลับรถ
ทุก ระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร แต่ ห ากมี ระยะเป็ น เศษไม่ค รบ ๑๐๐.๐๐ เมตร ต้ อ งจั ดทํ า ที่ กลั บ รถ
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
๑๘.๒.๑ หากระยะตั้งแต่จุดที่ครบ ๑๐๐.๐๐ เมตร จุดสุดท้ายไปจนถึง
จุดปลายตันของถนนมีระยะไม่เกิน ๕๐.๐๐ เมตร ให้จัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน โดยไม่ต้อง
จัดทําที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จุดสุดท้าย
๑๘.๒.๒ หากระยะตั้งแต่จุดที่ครบ ๑๐๐.๐๐ เมตร จุดสุดท้ายไปจนถึง
จุดปลายตันของถนนมีระยะเกิน ๕๐.๐๐ เมตร ให้จัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนด้วย
๑๘.๓ ที่กลับรถต้องจัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๘.๓.๑ กรณีเ ป็นวงเวี ยน ต้อ งมีรั ศมีความโค้ง วัดจากจุ ดศูน ย์กลางถึ ง
กึ่งกลางถนนไม่ต่ํากว่า ๖.๐๐ เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า ๖.๐๐ เมตร
๑๘.๓.๒ กรณีเป็นรูปตัวที (T) ต้องมีความยาวสุทธิของไหล่ตัวทีด้านละ
ไม่ต่ํากว่า ๕.๐๐ เมตร เว้นแต่จัดทําที่บริเวณปลายตันให้มีความยาวของไหล่ตัวทีด้านละไม่ต่ํากว่า
๒.๕๐ เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ เมตร
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๑๘.๓.๓ กรณีเป็นรูปตัวแอล (L) ต้องมีความยาวสุทธิของขาแต่ละด้าน
ไม่ต่ํากว่า ๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ เมตร หากจัดทําในบริเวณปลายตันของถนน
ให้จัดทําห่างจากบริเวณปลายตันไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร
๑๘.๓.๔ กรณีเป็นรูปตั ววาย (Y) ต้องมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย
ด้านละไม่ต่ํากว่า ๕.๐๐ เมตร เว้นแต่จัดทําที่บริเวณปลายตันให้มีความยาวของไหล่ตัววายด้านละไม่ต่ํากว่า
๒.๕๐ เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ เมตร มุมตัววายต้องไม่เล็กกว่า ๑๒๐ องศา”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้เป็น หมวด ๙ ข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ แห่งข้อกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๖
“หมวด ๙
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค์จะให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรรที่ดินหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องจัดให้มีพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสํานักงานของ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๓๖.๑ ที่ดินเปล่าต้องจัดให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางวา และมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร เว้นแต่ข้อบัญญัติของท้องถิ่นใดกําหนด
ไว้สูงกว่า ก็ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้น โดยตําแหน่งที่ดินให้มีเขตติดต่อกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา หรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใช้ประโยชน์ลักษณะเดียวกัน
๓๖.๒ ที่ดิ น พร้อ มอาคารต้ อ งมีเ นื้อ ที่ไ ม่ น้อ ยกว่า ๑๖ ตารางวา มี ความกว้ า ง
ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร
๓๖.๓ พื้นที่ส่วนอื่นซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดไว้เพื่อเป็นที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแล้ว เช่น สํานักงาน สโมสร เป็นต้น ต้องจัดให้มีพื้นที่
ใช้สอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในอาคารดังกล่าว
ไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกล่าวจะต้องอยู่บนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดิน และจะเก็บค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้เป็นที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ข้อ ๓๗ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแล้ว ให้ถือว่าที่ดิน
ดังกล่าวตามข้อ ๓๖.๑ หรือที่ดินพร้อมอาคารตามข้อ ๓๖.๒ เป็นสาธารณูปโภค สําหรับที่ดินที่เป็น
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ที่ตั้งพื้น ที่ส่ว นอื่นซึ่งผู้ จัดสรรที่ดิน ได้จัด ไว้ เพื่ อเป็น ที่ตั้งสํา นักงานของนิ ติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรื อ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เช่น สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ตามข้อ ๓๖.๓ ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องให้
นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรรหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ร วมในที่ ดิ น เนื้ อ ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๒๐ ตารางวา และให้เป็นสาธารณูปโภคด้วย”
ข้อ ๕ ข้อกําหนดนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับการจัดสรรที่ดินที่ได้ยื่นคําขออนุญาตไว้ก่อนข้อกําหนด
นี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อนุสรณ์ แก้วกังวาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

