(สำเนำ)
ที่ มท ๐๑๑๗.๒/ว ๒๙๗๑๓

กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กทม.๑๐๒๐๐
๒๗ กันยายน ๒๕๔๘

เรื่ อง

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่ อง กาหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอุตสาหกรรม

เรียน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมำด้วย สาเนาประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่ อง กาหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอุตสาหกรรม
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘(๑) ให้อานาจคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลางกาหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุ งเทพมหานครและคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดใช้เป็ นเกณฑ์ในการออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และการพิจารณาเกี่ยวกับคาขอ
อนุญาตทาการจัดสรรที่ดิน
บัดนี้ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได้กาหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
และจัดทาประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่ อง กาหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรม
แล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิ จ สังคมและความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ของแต่ละจังหวัด จึงให้
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเร่ ง รัดออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่ อการอุตสาหกรรม โดยใช้
ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวนี้ เป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดทาร่ างข้อกาหนด ฯ และส่ งไปยังกรมที่ดินโดยด่วน
เพื่อให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๘ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติก าร
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่ อ) ว่ำที่ ร.ต.ขันธ์ ชัย วิจักขณะ
(ขันธ์ชยั วิจกั ขณะ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน
สานักส่งเสริ มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
โทร. ๐-๒๒๒๒-๓๒๗๑,๐-๒๒๒๒-๖๘๒๔
โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๐๕๑๘

(สำเนำ)
ประกำศคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินกลำง
เรื่ อง กำหนดนโยบำยกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอุตสำหกรรม

อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่ งพระราชบัญญัติก ารจัดสรรที่ ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
คณะกรรมการจัด สรรที่ ดิ น กลาง จึ ง ก าหนดนโยบายการจัด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการจัด สรรที่ ดิ น
กรุ งเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดใช้เป็ นเกณฑ์ในการออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอุตสาหกรรม และการพิจารณาเกี่ยวกับคาขออนุญาตทาการจัดสรรที่ดินไว้ ดังนี้
๑. การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ต้องจัดบริ เวณแยกจากที่อยูอ่ าศัย และพาณิชยกรรม ซึ่ง
อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่ อง กาหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่
อยูอ่ าศัยและพาณิชยกรรม
๒. การจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ต้องระบุประเภทอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนิ นการใน
ที่ดินที่ขออนุญาตทาการจัดสรรที่ดิน
๓. ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ให้พิจารณาจากจานวนที่ดินที่ทาการ
รังวัดแบ่งเป็ นแปลงย่อยเพื่อจัดจาหน่วย และจานวนเนื้อที่ โดยแบ่งเป็ น ๓ ขนาด คือ
๓.๑ ขนาดเล็ก จานวนแปลงย่อยไม่เกิน ๙๙ แปลง หรื อเนื้อที่ตากว่า ๙๙ ไร่
๓.๒ ขนาดกลาง จานวนแปลงย่อยตั้งแต่ ๑๐๐-๑๙๙ แปลง หรื อเนื้อที่ ๙๙-๑๐๐ ไร่
๓.๓ ขนาดใหญ่ จานวนแปลงย่อยตั้งแต่ ๒๐๐ แปลง หรื อเนื้อที่เกินกว่า ๔๐๐ ไร่
ทั้งนี้ เนื้ อที่จานวนน้อยที่สุดของที่ดินแปลงย่อยเพื่อจัดจาหน่วยเฉพาะที่ดินต้องมีเนื้ อที่ไม่ต่ากว่า
๖๐ ตารางวา ถ้าเป็ นห้องแถวหรื อตึกแถวต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ากว่า ๑๖ ตารางวา
๔. ระบบและมาตรฐานของถนนทางเท้าและทางจักรยานในที่ดินจัดสรรทั้งหมด รวมทั้งการติด
เชื่อมกับถนนหรื อทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๔.๑ ขนาดของถนนที่ตอ้ งจัดให้มีในการจัดสรรที่ดินแต่ละโครงการ
(๑) โครงการขนาดเล็กต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ากว่า ๑๒.๐๐ เมตร และมีความ
กว้างของผิวจราจรไม่ต่ากว่า ๘.๐๐ เมตร
(๒) โครงการขนาดกลางต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ากว่า ๑๖.๐๐ เมตร และมี
ความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ากว่า ๑๒.๐๐ เมตร

(๓) โครงการขนาดใหญ่ตอ้ งมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ากว่า ๒๔.๐๐ เมตร และมี
ความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ากว่า ๑๖.๐๐ เมตร
โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ่ ให้จดั ทาทางเท้าและทางจักรยานด้วย
๔.๒ ถนนที่เป็ นทางเข้าออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหรื อทาง
สาธารณประโยชน์ตอ้ งมีความกว้างของเขตทางไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์กาหนดตามข้อ ๔.๑ เว้นแต่จะมีเกณฑ์บงั คับเป็ น
อย่างอื่น
๕. ระบบการระบายน้ า การบาบัดน้ าเสี ย การจัดการกากอุตสาหกรรม และการกาจัดขยะ สิ่ ง
ปฏิกูล
๕.๑ ระบบการระบายน้ า การบ าบัดน้ า เสี ย การจัดการกากอุ ตสาหกรรม (ถ้า มี ) ต้องมี
ประสิ ทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
๕.๒ ระบบการก าจัด ขยะสิ่ ง ปฏิ กู ล ให้ เ ป็ นไปตามข้อ บัญ ญัติ ข องท้อ งถิ่ น ในกรณี ที่ ไ ม่ มี
ข้อบัญญัติของท้องถิ่นใช้บงั คับ ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดที่จะพิจารณาให้เหมาะสมกับ
สภาพท้องที่
๖. ระบบและมาตรฐานของสาธารณู ป โภคและบริ การสาธารณะที่ จ าเป็ นต่ อ การรั ก ษา
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย การส่งเสริ มสภาพความเป็ นอยูแ่ ละการบริ หารชุมชน
๖.๑ ระบบไฟฟ้า ผูจ้ ดั สรรที่ดินต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าและดาเนินการจัดทาตามแบบแปลน
แผนผังที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่ วยราชการหรื อองค์การของรัฐ หรื อนิ ติบุคคลอื่น ซึ่ งมีหน้าที่ควบคุมเรื่ อง
ไฟฟ้า
๖.๒ ระบบประปา ผูจ้ ัดสรรที่ ดินต้องจัดให้มีระบบประปา ในกรณี ที่ ดินจัดสรรตั้ง อยู่ใน
บริ เวณที่การประปานครหลวง การประปาส่ วนภูมิภาค การประปาส่ วนท้องถิ่น หรื อนิ ติบุคคลอื่นผูร้ ับผิดชอบ
แล้วแต่กรณี สามารถให้บริ การได้ ต้องใช้บริ การของหน่วยงานนั้น ในกรณี อื่นใดนอกเหนื อไปจากนี้ ให้ผจู ้ ดั สรร
ที่ดินเสนอแบบก่อสร้างระบบผลิตและจ่ายน้ า พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคานวณโดยมีวิศวกรที่
ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็ นผูล้ งนามรับรองแบบและรายการคานวณดังกล่าว เพื่อ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุ งเทพมหานครหรื อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดแล้วแต่
กรณี
๖.๓ ผูจ้ ดั สรรที่ดินต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อจัดทาสาธารณู ปโภคหรื อบริ การสาธารณะ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้ อยละ ๕ ของพื้นที่ จดั จาหน่ ายทัง่ หมด เช่ น สวน ที่ จอดรถส่ วนกลาง สนามกี ฬา ศูนย์ฝึกอบรมพนัก งาน
ห้องอาหารสาหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องต้น โดยให้มีพ้ืนที่ที่เป็ นสวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของพื้นที่
จาหน่าย ทั้งนี้ ไม่ให้มีการแบ่งแยกออกเป็ นแปลงย่อยหลายแห่ง เว้นแต่เป็ นการกันพื้นที่แต่ละแห่งไว้ไม่ต่ากว่า ๑ ไร่

๖.๔ กรณี ที่เป็ นห้องแถวหรื อตึกแถวนอกจากปฏิบตั ิตามข้อ ๖.๓ แล้ว ต้องจัดให้มีที่จอดรถ
เพิ่มเติม ๑ แปลง ต่อ ๑ คัน ระหว่างผิวจราจรกับทางเท้าด้านหน้าที่ดินแปลงย่อยให้มีลกั ษณะดังนี้
(๑) กรณี จดั ให้มีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดิ นรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔
เมตร และความยาวไม่นอ้ ยกว่า ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณี จดั ให้มีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ หรื อทามุมกับทางเดินรถน้อยกว่า ๓๐
องศา ให้มีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๒.๔๐ เมตร และความยาวไม่นอ้ ยกว่า ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณี จดั ให้มีที่จอดรถทามุมกับทางเดินรถตั้งแต่ ๓๐ องคาขึ้นไป ให้มีความกว้างไม่
น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร และความยาวไม่นอ้ ยกว่า ๕.๕๐ เมตร
กรณี จดั ให้มีที่จอดรถเพิ่มเติมทางด้านหลังของห้องแถวหรื อตึกแถวต้องจัดให้มีที่จอดระ
๑ แปลง ต่อ ๑ คัน และมีขนาดเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ในข้อ ๖.๔ (๑) (๒) และ (๓)
กรณี ที่มีเขตห้ามปลูกสร้างอาคารริ มทางหลวง ให้ใช้เขตห้ามปลูกสร้างอาคารเป็ นที่จอด
รถได้
๗. การออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และการพิจารณาเกี่ยวกับ
คาขออนุ ญาตทาการจัดสรรที่ดินต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร เป็ นต้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่ อ)

ชำญชัย สุ นทรมัฎฐ์
(นายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมัน่ คงภายใน
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

