
๓เรื่องน่ารู้

เพื ่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ ้น
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ได้กำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
ขนาดเล็ก (พิเศษ) ตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที ่ดินกลาง
เรื่องกำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๔) และเรื่องกำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็น
ท่ีต้ังสำนักงานของนติิบุคคลหมูบ้่านจดัสรร หรือนติิบุคคลตามกฎหมาย
อ่ืน ในการจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม การจัดสรรท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๕๔) เพื ่อให้คณะกรรมการจัดสรรที ่ดินกรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
เกี่ยวกับคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินได้เวียนให้ทราบ
ตามหนังสือที่ มท ๐๕๑๗.๒/ว ๑๔๙๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
จึงได้นำประกาศคณะกรรมการจัดสรรที ่ด ินดังกล่าวมาลงไว้ใน
วารสารที่ดินเล่มนี้เพื่อทราบ



ประกาศคณะกรรมการจดัสรรทีดิ่นกลาง
เร่ือง  กำหนดนโยบายการจดัสรรทีดิ่นเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและพาณชิยกรรม

ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๔)
_________________

(สำเนา)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ และเพื ่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที ่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมาย ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบคุคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบั มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง จึงกำหนดนโยบาย การจัดสรรที่ดินเพื ่อให้คณะกรรมการ
จัดสรรทีด่นิกรงุเทพมหานคร และคณะกรรมการจดัสรรที่ดนิจงัหวดั ใช้เปน็เกณฑใ์นการพจิารณา
เก่ียวกบัคำขออนญุาต ทำการจดัสรรทีดิ่น เพ่ือเป็นการสนบัสนุนนโยบายของ รัฐบาลในการกระตุน้
ภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
ผู้มีรายไดน้อ้ย ไดมี้ทีอ่ยู่อาศยัเปน็ของตนเอง ดงันี้

ขอ้ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบาย
การจดัสรรทีด่นิเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและพาณชิยกรรม ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวนัที ่๒๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๒

ขอ้ ๒ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง เร่ือง
กำหนดนโยบายการจดัสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยู่อาศัยและพาณชิยกรรม ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

“ขอ้ ๘ โครงการจดัสรรท่ีดินท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี
๘.๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล

หรือเมืองพัทยา ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน ๓๒ แปลง และเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน ๒ ไร่
เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการจำหน่ายพร้อมอาคารประเภทอาคารพาณิชย์ให้มีจำนวน
แปลงยอ่ยไมเ่กนิ ๒๐ แปลง และเนือ้ทีเ่พือ่การจำหนา่ยไมเ่กนิ ๒ ไร่

๘.๒ ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตำบล ทีมี่จำนวนแปลงยอ่ยไมเ่กนิ ๔๐ แปลง
และเนือ้ทีเ่พือ่การจำหนา่ยไมเ่กนิ ๔ ไร่

ให้โครงการจดัสรรท่ีดินดังกล่าวทำการจดัสรรท่ีดินได้โดย
(๑) ไม่ต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคประเภทสวน สนามเด็กเล่น

หรือสนามกีฬา

๔ เร่ืองน่ารู้



(๒) ขนาดของถนนทีใ่ช้เป็นทางเขา้ออกสู่ท่ีดินแปลงยอ่ย ให้มีความกวา้งของ
เขตทางไมต่่ำกวา่ ๘.๐๐ เมตร โดยมคีวามกวา้งของผวิจราจรไมต่่ำกวา่ ๖.๐๐ เมตร

(๓) ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยู่ในบริเวณที่การประปานครหลวง การประปา
ส่วนภูมิภาค หรือการประปาส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ไม่สามารถให้บริการได้ ให้ผู้จัดสรรที่ดินใช้
ระบบประปาอืน่ไดโ้ดยผา่นการรบัรองจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่วา่ มีคณุภาพนำ้ทีไ่ม่ตำ่กวา่
ประปา ท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหบ้ริการ

ท้ังน้ี โครงการจัดสรรท่ีดินดังกล่าวต้องไม่ใช้โครงการต่อเน่ืองเป็นหลายโครงการ
ซ่ึงเม่ือรวมกันแล้วมีจำนวนแปลงหรอืเน้ือท่ีเกินกวา่ท่ีกำหนดไว้

อนึ่ง ในกรณีที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของจังหวัด ได้กำหนด
มาตรฐานของสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้สูงกว่าที ่คณะกรรมการจัดสรรที ่ด ินกลางประกาศ
หากคณะกรรมการ จัดสรรที ่ด ินพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำสาธารณูปโภคดังกล่าว
แม้จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แต่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง หากไม่เกิดความเสียหาย คณะกรรมการจัดสรรที่ดินควรพิจารณาผ่อนผัน
การปฏบัิตติามขอ้กำหนด เพื่อเปน็การสนบัสนนุ นโยบายดงักลา่งขา้งตน้”

ขอ้ ๓ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) สุรพล  พงษท์ัดศริิกลุ
(นายสรุพล  พงษท์ดัศริิกลุ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมัน่คงภายใน
ประธานกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง

๕เรื่องน่ารู้



๖ เร่ืองน่ารู้

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง
เร่ือง กำหนดนโยบายการจัดพ้ืนท่ีให้เป็นท่ีต้ังสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอืน่ ในการจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
การจัดสรรท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม

ฉบบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔)
_________________

(สำเนา)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที ่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ และเพื ่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที ่ด ิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางจึงกำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน เพื่อให้คณะกรรมการจัดสรร
ทีด่นิกรงุเทพมหานคร และคณะกรรมการจดัสรรทีด่นิจงัหวดัใช้เปน็เกณฑใ์นการพจิารณาเกีย่วกบั
คำขออนุญาตทำการจัดสรรที ่ดิน เพื ่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ ้น
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
ผู้มีรายไดน้อ้ย ไดมี้ทีอ่ยู่อาศยัเปน็ของตนเอง ดงันี้

ขอ้ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบาย
การจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ในการจัดสรรที ่ดินเพื ่อที ่อยู ่อาศัยและพาณิชยกรรม การจัดสรรที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรมและ
การจดัสรรทีดิ่นเพือ่การอตุสาหกรรม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวนัที ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ขอ้ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
เรื ่อง กำหนดนโยบายการจัดพื้นที ่ให้เป็นที ่ตั ้งสำนักงาน ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม การจัดสรร
ที่ดินเพื ่อเกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื ่อการอุตสาหกรรม ลงวันที ่ ๒๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

“ขอ้ ๓ โครงการจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยู่อาศัย และพาณิชยกรรมขนาดเลก็ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล

หรือเมืองพัทยา ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน ๓๒ แปลง และเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน ๒ ไร่
เว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการจำหน่ายพร้อมอาคารประเภทอาคารพาณิชย์ให้มีจำนวน
แปลงยอ่ยไมเ่กนิ ๒๐ แปลง และเนือ้ทีเ่พือ่การจำหนา่ยไมเ่กนิ ๒ ไร่



๗เรื่องน่ารู้

(๒) ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตำบล ทีมี่จำนวนแปลงยอ่ยไมเ่กนิ ๔๐ แปลง
และเนือ้ทีเ่พือ่การจำหนา่ยไมเ่กนิ ๔ ไร่

ให้โครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าว ผู้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินไม่ต้องจัด
พ้ืนท่ีให้เป็นท่ีต้ังสำนกังานของนติิบุคคลหมูบ้่านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอืน่

ทั ้งนี ้ โครงการจัดสรรที ่ด ินเพื ่อที ่อยู ่อาศัยและพาณิชยกรรมดังกล่าว
ต้องไม่ใช่โครงการต่อเนื ่องเป็นหลายโครงการ ซึ่งเมื ่อรวมกันแล้วมีจำนวนแปลงหรือเนื ้อที ่
เกินกวา่ท่ีกำหนดไว”้

ขอ้ ๓ ประกาศนี ้ให้ใช้บังคับตั ้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป จนถึงวันที ่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) สุรพล  พงษท์ดัศริิกลุ
(นายสรุพล  พงษท์ดัศริิกลุ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมัน่คงภายใน
ประธานกรรมการจดัสรรท่ีดินกลาง




