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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแกน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแกนออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนผัง  โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้ เรียกวา   “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแกน   
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้  
ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแกนพิจารณาเห็นเปนการจําเปน 
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ท่ีต้ังของที่ดิน 
และการผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแกนจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้
ใหแกผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเปนการเฉพาะราย  โดยไมขัดกับนโยบายการจัดสรรที่ดินของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางก็ได 

ท้ังนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่ง  ตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เรื่อง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

 
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 
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  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
  (๑) ท่ีต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
  (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง  หรือทางสาธารณะ

ภายนอก 
  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
  (๑) รูปตอของเอกสารสิทธิ์ท่ีดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
  (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ท่ีอยูติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
  (๓) รายละเอียดของที่ดินที่ใช เปนทางเขาออกสูบริ เวณการจัดสรรที่ดินจาก 

ทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก 
  (๔) ในกรณีท่ีมีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอของ

โครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
  (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพ่ือการจัดจําหนาย  โดยใหระบุประเภทการใช

ท่ีดินแตละแปลง 
  (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดสรรทําสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ 
  (๓) การเวนชองวางระหวางแปลงที่ดินตางประเภทการใชท่ีดิน  ท้ังนี้  ใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  และใหถือเปนสาธารณูปโภคของโครงการที่
ตองปรับปรุงและอนุญาตใหใชเปนที่กลับรถหรือเพ่ือการอื่นใด 

  ๕.๔  แผนผังและแบบกอสรางระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแก  แผนผัง
และแบบกอสรางที่แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  ดังนี้ 

  (๑) ระบบไฟฟา 
  (๒) ระบบประปา 
  (๓) ระบบการระบายน้ํา 
  (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๕) ระบบถนนและทางเทา 
  (๖) ระบบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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แผนผังจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพหลังจาก 
การปรับปรุงพัฒนาแลว  และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A1  โดยใหมุมดานลางขางขวา
จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีท่ีบริเวณการจัดสรรที่ดินมีขนาดใหญ)  ชื่อโครงการ   
ชื่อและที่ ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน   ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณ 
ระบบตาง ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ  ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  
และหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความ 

ในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออก 
ตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการ
ในการจัดสรรที่ดิน  เพ่ือเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังมีรายการตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง   
(ในกรณีตองไดรับอนุญาต) 

  ๖.๒ หลักฐานการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวย
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๖.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปาสวนภูมิภาคหรือการประปา 
สวนทองถิ่น  ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวาสามารถใหบริการได  หากจัดระบบ
ประปาสัมปทานใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปา   ตามประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘ 

  ๖.๔ วิธีการในการปรับปรุงพ้ืนที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพ้ืนที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร การกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดินและวัสดุท่ีนํามาใชในการถม
ปรับที่ดินทั้งบริเวณ  ท้ังสวนจําหนายและสวนสาธารณูปโภค  ท้ังนี้  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เทศบาล  และ/หรือองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของดวย 

  ๖.๕ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน  อาคารและสิ่งปลูกสรางจะจําหนายโดยวิธีชําระ
เปนเงินสดหรือเงนิผอนสงเปนงวดตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได 

  ๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาและบริการสิ่งสาธารณูปโภคและบริการสาธารณ 
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  ๖.๗ สิทธิ์ของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัด 
ใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 

  ๖.๘ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนท่ีดินในที่ดินแปลงยอยท่ีผูซื้อจะตอง
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสินและขนบธรรมเนียมประเพณี  (ถามี) 

  ๖.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ  ท่ีบุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี) 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อท่ีของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 
ขอ ๗ ขนาดของที่ดินจัดสรร  แบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 
  ๗.๑ ขนาดเล็ก  ไดแก  ท่ีดินที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอย  เพ่ือจําหนายไมเกิน   

๙๙  แปลง  หรือเนื้อท่ีตํ่ากวา  ๑๙  ไร 
  ๗.๒ ขนาดกลาง  ไดแก  ท่ีดินที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอย  เพ่ือจําหนายตั้งแต  
๑๐๐-๔๙๙  แปลง  หรือเนื้อท่ี  ๑๙-๑๐๐  ไร 
  ๗.๓ ขนาดใหญ  ไดแก  ท่ีดินที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอย  เพ่ือจําหนายตั้งแต 
๕๐๐ แปลง  หรือเนื้อท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ไร 

ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน  ท่ีดินแปลงยอยตองมีขนาดความกวาง
ของหนาแปลงที่ติดถนนไมตํ่ากวา  ๑๒  เมตร  และมีความยาวไมตํ่ากวา  ๒๐  เมตร  หากรูปที่ดิน 
แปลงยอยไมไดขนาดดังกลาว  ตองมีเนื้อท่ีไมตํ่ากวา  ๘๐  ตารางวา 

ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคาร  ท่ีดินแปลงยอยจะตองมีขนาดและ 
เนื้อท่ีของที่ดินแยกเปนประเภท  ดังนี้ 

  ๙.๑ บานเดี่ยว 
  (๑) ความกวางหรือความยาวไมตํ่ากวา  ๑๐  เมตร  และมีเนื้อท่ีไมตํ่ากวา  ๕๐  ตารางวา 
  (๒) หากความกวางหรือความยาวไมไดขนาดตาม  (๑)  ตองมีเนื้อท่ีไมตํ่ากวา   

๖๐  ตารางวา 
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  ๙.๒ บานแฝด 
  (๑) ความกวางไมตํ่ากวา  ๘  เมตร  และ 
  (๒) เนื้อท่ีไมตํ่ากวา  ๓๕  ตารางวา 
  ๙.๓ บานแถว 
  (๑) ความกวางไมตํ่ากวา  ๔  เมตร  และ 
  (๒) เนื้อท่ีไมตํ่ากวา ๑๖ ตารางวา 
  ๙.๔ อาคารพาณิชย 
  (๑) ความกวางไมตํ่ากวา  ๔  เมตร  และ 
  (๒) เนื้อท่ีไมตํ่ากวา ๑๖ ตารางวา 
ขอ ๑๐ ระยะหางของตัวอาคารจากเขตที่ดินและการเวนชองวางระหวางแปลงที่ดิน   

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ขอ ๑๑ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  เปนเศษเสี้ยว  หรือมีรูปรางที่ไมสามารถ 

ใชประโยชนได 
ขอ ๑๒ เพ่ือประโยชนในการจัดขนาด  และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการ

สาธารณะใหเพียงพอตอการใชประโยชนในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินในอนาคต  ใหท่ีดินแปลงอื่น
ในโครงการจัดสรรที่ดินซึ่งมีเนื้อท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  จะตองนํามารวมเพื่อคํานวณจํานวน
แปลงที่ดินใหม  โดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้อท่ี  ๑๐๐  ตารางวา  ตอ  ๑  แปลง  จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณ 
ไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้  ใหนําไปรวมกับจํานวนที่ดินแปลงยอยท่ีจัดขนาดตามเกณฑกําหนดเพื่อใช 
ในการกําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะตามขออื่น ๆ  ตอไป 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 
ขอ ๑๓ การสาธารณสุข 
  ๑๓.๑ การกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล  การจัดการใหพ้ืนที่บริเวณโครงการจัดสรรที่ดิน

ปราศจากขยะมูลฝอย  ใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถิ่น  หากไมมีขอบัญญัติเชนวานั้นใหผูขออนุญาต 
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เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ทําการจัดสรรที่ดินแสดงรายละเอียดการดําเนินการจัดเก็บและทําลายขยะสิ่งปฏิกูลเสนอคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
ขอ ๑๔ ระบบการระบายน้ํา 
  ๑๔.๑ การระบายโดยระบบทอและรางระบายน้ําที่ออกแบบเปนระบบอยางถูกตอง

ตามหลักวิชา 
  ๑๔.๒ ทางเดินของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย

ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง   (คู  คลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  ตองพอเพียง   โดยไมใหเกิด 
ความเสียหายตอทรัพยสินขางเคียง   และจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบ 
แหลงรองรับน้ําทิ้ง  (ในกรณีท่ีตองไดรับอนุญาต) 

  ๑๔.๓ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
  (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกในรอบ  ๕ ป  หรือนานกวาของทองที่

นั้น  และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคาไมตํ่ากวา  ๐.๖ 
  (๒) ปริมาณน้ําเสีย  ใชเกณฑปริมาณไมตํ่ากวารอยละ  ๙๕  ของน้ําใช  แตตอง 

ไมตํ่ากวา  ๑  ลูกบาศกเมตร  ตอครัวเรือน  ตอวัน 
  (๓) ปริมาณน้ําไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน  ตองไมตํ่ากวา  ๒๐  ลูกบาศกเมตร  

ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอื่นตามขอมูลท่ีอางอิงซึ่งตองเชื่อถือไดในทางวิชาการ  
โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอหรือรางระบายน้ํา 

  ๑๔.๔ ระบบการระบายน้ํา  ตองประกอบดวย 
  (๑) ทอระบายน้ํา  และบอพัก (พรอมฝา) 
  (๒) รางระบายน้ํา  พรอมฝา 
  (๓) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา  ตะแกรงตักขยะและ

บริเวณตักเศษดินทราย 
  (๔) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  (๕) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ  โดยใหมีตะแกรงตักขยะ 
  (๖) บอผันน้ํา 
  (๗) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา  และจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๘) กรณีระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ําบอสูบ  หรือ

สถานีสูบน้ํา  ใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา  เปด-ปด 
  ๑๔.๕ รายการคํานวณ  (ท่ีตองประกอบมากับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
  (๑) พ้ืนที่รองรับน้ํ าฝน   หรือพ้ืนที่ระบายน้ํ าฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํ า   

(ในหนวยตารางเมตร) 
  (๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอหรือรางระบายน้ํา  (ในหนวยลูกบาศกเมตรตอนาที) 
  (๓) ขนาดของทอ  หรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ 
  (๔) ระดับความลาดเอียงของทอ  หรือรางระบายน้ํา 
  (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ  หรือรางระบายน้ํา 
  (๖) ความลึกของทองทอ  หรือรางระบายน้ํา 
  (๗) ขนาดบอผันน้ําและทอเขา - ออก  ตองใหปริมาณน้ําที่เขาระบบบําบัดน้ําเสีย  

(กรณีมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม)  และปริมาณน้ําฝนที่ผันออกสูแหลงน้ําสาธารณะในฤดูฝนเปนไป 
ตามขอ  ๑๔.๔  (๘) 

รายการทั้งหมดนี้ตองแสดงใหปรากฏในแผนผังการระบายน้ําที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานของ
วิศวกรรมสอดคลองกับรายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอและความมั่นคง  
แข็งแรงของอุปกรณของระบบได  โดยตองมีการตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๔.๖ เงื่อนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ 

  (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมตํ่ากวา   
๔๐  เซนติเมตร  ยกเวนในกรณีระบบการระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

  (๒) วัสดุท่ีเปนทอระบายน้ํา  ตอง 
   ก. เปนวัสดุท่ีทนทานตอความเนาเสียได  โดยไมผุกรอนหรือสลายตัว 
   ข. รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนไดโดยไมเสียหาย 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ําตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบและ 
มีระดับความลาดเอียง  ดังนี้ 

   ก. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๔๐  เซนติเมตร  ตองไมตํ่ากวา  ๑ : ๕๐๐ 
   ข. ขนาดเสนผาศูนยกลางเกินกวา  ๔๐  เซนติเมตร  ตองไมเกินกวา  ๑ : ๑๐๐๐ 
  (๔) เครื่ องสูบน้ํ า เสีย   จะเปนแบบใดก็ได   (แบบจุมแช ในบอพักน้ํ า เสีย   

แบบนอกบอพักน้ําเสีย)  แตการสูบน้ําจะตอง 
   ก. ระดับหยุดสูบน้ําอยูตํ่ากวาระดับทองทอระบายน้ําเขา 
   ข. ระดับเริ่มสูบน้ําอยูสูงกวาระดับหยุดสูบน้ําไมตํ่ากวา  ๑.๐๐  เมตร 
   ค. ปริมาตรน้ําเสียระหวางระดับสูบน้ําในบอพักน้ําเสียตองไมนอยกวา   

๑  ใน  ๔  สวนของปริมาตรน้ําเสียรวมทั้งโครงการ 
  (๕) แนวทอระบบการระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน   

นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนกับน้ําธรรมชาติ 
  (๖) บอพักทอระบายน้ํา 
   ก. ประเภทบานเดี่ยว  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย 
   ข. ประเภทบานแฝด  บานแถวหรืออาคารพาณิชย  จัดใหบอหนึ่งตอสองแปลง 
  ท้ังนี้  ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน  และระยะหางระหวางบอพัก 

ตองไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดทอและจุดบรรจบของทอหรือ 
รางระบายน้ํา 

  (๗) บอตรวจการระบายน้ําตองมีขนาดใหญเพียงพอใหสามารถลงไปขุดลอก 
หรือทําความสะอาดทอระบายน้ําไดท่ีจุดบรรจบทอระบายน้ําที่สําคัญตามความเหมาะสม 

  (๘) กรณีพ้ืนที่ท่ีทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน  ใหแสดง 
   ก. เสนระดับความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา  

โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
   ข. ระดับของพื้นที่ท่ีจะปรับแตงโดยการขุดลอกหรือถมสูงขึ้นจากระดับเดิมดวย 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

  (๙) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากเปนลํารางสาธารณะ  
ใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง 

  ในกรณีท่ีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝน  ใหแสดงแบบ
รายละเอียดของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบมีรายละเอียดตาง ๆ  ตามขอตนทั้งหมด  รวมทั้ง
รายละเอียดของทุกจุดที่มีการตัดผาน  หรอืบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๕ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๕.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียท่ีจะตอง

ไดรับการบําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  
เรื่อง   กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร   และกําหนดใหท่ีดินจัดสรร 
เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมปลอยน้ําเสียลงสูแหลงสาธารณะ  หรือออกสูสิ่งแวดลอม  
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๕.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดิน 
แปลงยอยหรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได   
และแตละระบบเหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและ
รายการคํานวณทางวิชาการ  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

  ๑๕.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถ 
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 
ขอ ๑๖ ความกวางของหนาที่ดินแปลงยอยในโครงการแตละแปลงที่ติดถนนสําหรับใช 

เปนทางเขาออกของรถยนตตองไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  ความกวางของเขตทางวัดตามแนวตั้งฉาก 
จากความกวางของหนาที่ดินแปลงยอย  ตองไมตํ่ากวาเกณฑกําหนดในขอ  ๑๗ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๗ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง 
ของเขตทาง  (ผิวจราจรและทางเทา)  เปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอย  ดังนี้ 

  ๑๗.๑ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อท่ี 
ตํ่ากวา  ๑๙  ไร  ตองมี 

  (๑) ความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา ๘.๐๐ เมตร 
  (๒) โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา ๖.๐๐ เมตร 
  (๓) ทางเทาดานที่ปกเสาไฟฟา  ใหมีความกวางไมตํ่ากวา ๑.๑๕ เมตร 
  ๑๗.๒ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสู ท่ีดินแปลงยอยต้ังแต  ๑๐๐-๒๙๙  แปลง   

หรือเนื้อท่ี  ๑๙-๕๐  ไร  ตองมี 
  (๑) ความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา ๑๒.๐๐ เมตร 
  (๒) โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา ๖.๐๐ เมตร 
  ๑๗.๓ ถนนที่ใช เปนทางเขาออกสู ท่ีดินแปลงยอยต้ังแต  ๓๐๐-๔๙๙   แปลง   

หรือเนื้อท่ีเกินกวา  ๕๐  ไร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ไร  ตองมี 
  (๑) ความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา ๑๖.๐๐ เมตร 
  (๒) โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา ๖.๐๐ เมตร 
  ๑๗.๔ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสู ท่ีดินแปลงยอยต้ังแต  ๕๐๐  แปลงขึ้นไป 

หรือมากกวา  ๑๐๐  ไรขึ้นไป  ตองมี 
  (๑) ความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา ๑๘.๐๐ เมตร 
  (๒) โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา ๖.๐๐ เมตร 
ขอ ๑๘ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน 

หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของผิวจราจรและทางเทาไมนอยกวาเกณฑกําหนด 
ตามขอ  ๑๗  นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๙ ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ง   ไม เกิน   
๓๐๐  เมตร  และไมควรใหเปนแนวตรงยาวเกินกวา  ๖๐๐  เมตร 

ขอ ๒๐ ถนนที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีท่ีกลับรถทุกระยะ  ๑๐๐  เมตร  และที่ปลายตัน
ท่ีกลับรถ  ตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 
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  ๒๐.๑ กรณีท่ีเปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมตํ่ากวา   
๖.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๒๐.๒ กรณีเปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที  ดานละไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  ท้ังสองดานและผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๒๐.๓ กรณีท่ีเปนรูปตัวแอล  (L)  ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๒๐.๔ กรณีเปนรูปตัววาย  (Y)  ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววายดานไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  มุมตัววายตองไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 

ขอ ๒๑ ท่ีจอดรถระหวางผิวจราจรกับทางเทากวาง  ๒.๕๐  เมตร  ใหจัดในบริเวณตอไปนี้ 
  ๒๑.๑ ตลอดความยาวดานหนาที่ดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชย  เวนแตกรณี

ท่ีติดกับเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 
  ๒๑.๒ ตลอดความยาวทุกดานที่ติดถนนของที่ดินแปลงใหญ 
  ๒๑.๓ ตลอดความยาว  ๒  ฝงถนน  เปนระยะทางขางละ  ๕๐.๐๐  เมตร  นับจาก

ปากทางเขาออกโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงทองถิ่นที่มีความกวางของเขตทาง  
ต้ังแต  ๓๐.๐๐  เมตรขึ้นไป  เวนแตถนนตามขอ  ๒๐.๓  และขอ  ๒๐.๔ 

ขอ ๒๒ ทางเดินและทางเทา 
  ๒๒.๑ ถนนดานที่ใช เปนทางเขาออกสู ท่ีดินแปลงยอยทําการจัดสรรที่ดิน 

เพ่ือท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม  ตองจัดใหมีทางเดินและทางเทา  มีความกวางทางเดินและทางเทาสุทธิ
ไมตํ่ากวา  ๖๐  เซนติเมตร  ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง  ในกรณีท่ีเปนทางเดินและ 
ทางเทายกระดับ  ขอบทางเดินและทางเทาตองเปนคันหินสูงระหวาง  ๑๒  ถึง  ๑๕  เซนติเมตร   
และเพื่อประโยชนในการสัญจรหรือเพ่ือความปลอดภัย  จุดที่เปนทางเขาออกสูท่ีดินแปลงยอยใหลด 
คันหินลง  โดยทําเปนทางลาดใหรถยนตเขาออกได  แตใหรักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทาเดิม  
ทางเดินและทางเทาสวนที่เปนทางเขาออกนี้ใหทําเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตามแบบที่ไดรับอนุญาต 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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  ๒๒.๒ ในบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางถนนกับทางเดินและทางเทาหรือทางเขาออก
ท่ีดินแปลงยอยกับทางเดินและทางเทาที่ไมอาจรักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทากันได  ใหลด 
คันหินลง  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนในการสัญจรและความปลอดภัย 

  ๒๒.๓ วัสดุปูทางเทาตองเปนคอนกรีต  หรือราดยาง  หรือใชวัสดุปูพ้ืนสําเร็จรูป 
ท่ีไดมาตรฐานขององคการอุตสาหกรรม 

  ๒๒.๔ การจัดทําทางเทา  และทางเทาที่เปนจุดเขาออกสูท่ีดินแปลงยอย  จะตอง
คํานึงถึงผูพิการซึ่งใชรถเข็น  หรือใชไมเทานําดวย 

  ๒๒.๕ การปลูกตนไม  หรือติดตั้งอุปกรณประดับถนนตองไมล้ําลงมาในสวนที่เปน
ทางเดินเทา  ตนไมท่ีมีขนาดใหญควรกันเขตนอกทางเทาเปนพิเศษ  ขนาดอยางนอย  ๑.๐๐ × ๑.๐๐  เมตร 

ขอ ๒๓ ระดับความสูงของหลังถนน 
  ๒๓.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๒๓.๒ ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะ

ท่ีตอเนื่อง 
  ๒๓.๓ ผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แอสฟลตติดคอนกรีตหรือราดยาง

แอสฟลตรองดวยชั้นวัสดุพ้ืนทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความแนน  ตามแบบที่ไดรับอนุญาต 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขอ ๒๔ ความลาดชันและทางเลี้ยว 
  ๒๔.๑ ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดตองไมเกิน   ๗   สวน   ตอทางราบ   

๑๐๐  สวน 
  ๒๔.๒ ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบกันตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา  ๖๐  องศา   

และในกรณีทางเลี้ยวท่ีหางกันนอยกวา  ๓๗  เมตร  ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 
ขอ ๒๕ การปาดมุมถนน 
  ๒๕.๑ ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  จะตองปาดมุมถนน 

ใหกวางขึ้นอีกไมตํ่ากวาดานละ  ๑.๐๐  เมตร 
  ๒๕.๒ ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา  ๙๐  องศา  จะตองปาดมุม 

ใหกวางขึ้นอีกตามความเหมาะสม 
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ขอ ๒๖ สะพาน,  สะพานทอและทอลอด 
  ๒๖.๑ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซึ่งกวางเกินกวา  ๓.๐๐  เมตร

จะตองทําเปนสะพาน  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงานตามที่
กฎหมายกําหนด 

  ๒๖.๒ ถาลํารางสาธารณประโยชนกวางต่ํากวา  ๓.๐๐  เมตร  จะจัดทําเปนสะพาน
หรือสะพานทอหรือใชทอลอด  โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมตํ่ากวา  ๑๐๐  เซนติเมตร  และหลังทอลึก
จากผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘๐  เซนติเมตร  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือ 
เจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 

  ๒๖.๓ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนท่ีมีความกวาง  ๕.๐๐  เมตรขึ้นไป  
แตไมเกิน  ๑๐.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานชวงเดียว  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานหรือเจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 

  ๒๖.๔ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนท่ีมีความกวางตั้งแต  ๑๐.๐๐  เมตร
ขึ้นไป  จะตองทําสะพาน  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงานตามที่
กฎหมายกําหนด 

ขอ ๒๗ ใหติดตั้งปายสัญญาณการจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัดตรงจุด 
ท่ีเปนเกาะกลางถนน  วงเวียนทางแยก  รอง  หรือสันนูนขวางถนน  ทุกแหง 

ขอ ๒๘ ความปลอดภัยอื่น ๆ 
  ๒๘.๑ ไฟสองสวาง 
  ๒๘.๒ การติดกระจกนูน 
  ๒๘.๓ การติดปายสัญญาณการจราจรอื่น  ๆ   เชน   ปายกําหนดความเร็ว   

ปายกําหนดน้ําหนักรถบรรทุก  สัญญาณไฟจราจร 
ขอ ๒๙ การจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัย  ระบบสัญญาณเตือนภัยอื่น ๆ  ท่ีเหมาะสม  

เชน  อัคคีภัย 
ขอ ๓๐ เ พ่ือประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม   ความมั่นคง   แข็งแรง   

ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ  และการผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
ขอนแกนมีอํานาจที่จะสั่งการใหปรับเปลี่ยนขนาดเขตทาง  ทิศทางเดินรถ  ระดับและความลาดชัน   
ทางเลี้ยว  ท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  สวนประกอบของถนนและปายสัญญาณการจราจร  ท้ังนี้  ตองไมตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด 
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หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

 
ขอ ๓๑ ระบบไฟฟา 
ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟา  และดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา 
ขอ ๓๒ ระบบประปา 
ในกรณีท่ีดินจัดสรรตั้งอยูในบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาคหรือการประปาสวนทองถิ่น

แลวแตกรณี  สามารถใหบริการได  ตองใชบริการของหนวยงานนั้น  กรณีท่ีหนวยงานดังกลาวไม
สามารถใหบริการไดหรือท่ีดินจัดสรรตั้งอยูนอกบริเวณเชนวานั้น  ใหจัดทําระบบประปาสัมปทาน 

ขอ ๓๓ ระบบโทรศัพท 
ในกรณีท่ีผู จัดสรรที่ดินจะจัดใหมีโทรศัพทในบริเวณที่ดินจัดสรรดวย  ผู จัดสรรที่ดิน 

ตองดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
หมวด ๗ 

ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง 
 

ขอ ๓๔ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้เกี่ยวกับการผังเมือง  ใหอยูภายใตบทบัญญัติ 
ของกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
 

ขอ ๓๕ การกันพ้ืนที่เพ่ือจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
  ๓๕.๑ ตองจัดใหมีพ้ืนที่เพ่ือจัดทําสวน  สนามเด็กเลน  จํานวน  ๑ แหง  โดยคํานวณ

จากรอยละ  ๕  ของพื้นที่ จัดจําหนาย  พ้ืนที่ดังกลาวจะตองอยูในบริเวณ  มีขนาดและรูปแปลง 
ท่ีเหมาะสม  สะดวกแกการใชสอยและไมอนุญาตใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแต 
เปนการกันพ้ืนที่แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร 
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  ๓๕.๒ สนามกีฬา  ซึ่งผูจัดสรรอาจจะจัดใหมี  จะตองอยูบริเวณพื้นที่อันเปน 
จุดศูนยกลางของที่ดินจัดสรร  ท้ังจะตองมีขนาดและรูปแปลงที่เหมาะสม  สะดวกแกการใชสอยและ 
ไมอนุญาตใหแบงออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพ้ืนที่แตละแหงไวเกินกวา  ๓  ไร 

  ๓๕.๓ โรงเรียนอนุบาล  การจัดสรรที่ดินขนาดใหญจํานวนที่ดินแปลงยอยต้ังแต  
๕๐๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ไร  ผูจัดสรรจะตองกันพ้ืนที่ไวเปนที่ต้ังโรงเรียนอนุบาล  
จํานวน  ๑  แหง  เนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐๐  ตารางวา  และตองจัดใหมีพ้ืนที่ดังกลาวเพิ่มขึ้นทุก ๆ   
๕๐๐   แปลง   หรือทุก  ๆ  ๑๐๐   ไร  ในกรณีท่ีไมสามารถจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล   ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการใหใชพ้ืนที่ดังกลาวจัดทําโรงเรียนประเภทอื่น  ท้ังนี้  ตองเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  หากไมสามารถจัดตั้งโรงเรียนประเภทอื่นได  ใหจัดทําบริการสาธารณะและหรือ
สาธารณูปโภคอื่น  เชน  ศูนยเด็กเล็ก  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  เปนตน 

  ๓๕.๔ ในกรณีท่ีผูจัดสรรที่ดินรายใดแสดงความประสงคไวในคําขออนุญาต 
ทําการจัดสรรที่ดินวา  จะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น   
ผู จัดสรรที่ดินจะตองจัดพ้ืนที่ใหเปนที่ ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอื่น  โดยจัดเปนที่ดินเปลาหรือท่ีดินพรอมอาคารอยางใดอยางหนึ่ง  หากเปนที่ดินเปลา   
ใหมีเขตติดตอกับสวนสนามเด็กเลน  และหรือสนามกีฬา  มีเนื้อท่ีไมตํ่ากวา  ๒๐  ตารางวา  ตองมีความ
กวางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  และความยาวไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใด 
กําหนดไวสูงกวา  ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  หากเปนที่ดินพรอมอาคารตองมีเนื้อท่ี 
ไม ตํ่ ากวา   ๑๖   ตารางวา   และมีความกวางไม ตํ่ ากว า   ๔ .๐๐   เมตร   และให พ้ืนที่ดั งกลาว 
เปนสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๓๖   ในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น   
ใหผู จัดสรรจัดที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซื้อท่ีดินจัดสรรและ 
สถานที่ประชุมตามสมควร 

ขอ ๓๗ การจัดรถรับสง  ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
เจตน  ธนวัฒน 

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดขอนแกน 


