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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม   โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาเห็นเปนการจําเปน  
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของที่ดิน   
การผังเมืองและนโยบายการจัดสรรที่ดินของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  คณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ใหแกผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 
เปนการเฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

 
 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดิน 
  ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้ 
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  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแกแผนผังที่แสดง 
   (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่ เข าออกสูบ ริเวณการจัดสรรที่ ดินจากทางหลวงหรือ 

ทางสาธารณะภายนอก 
   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  

โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร  ต้ังอยูในบริเวณ ฯ........”  (ระบุรายละเอียดตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท) 

   (๕) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ตองจัดบริเวณแยกจากที่อยูอาศัย
และพาณิชยกรรม  ซ่ึงอยูภายใตหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  เร่ืองกําหนด
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

   (๖) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ตองระบุประเภทอุตสาหกรรม 
ที่จะดําเนินการในที่ดินที่ขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 

  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) รูปตอของเอกสารสิทธิที่ดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ที่อยูภายในบริเวณและ

บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของราชการและสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอ

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท

การใชที่ดินแตละแปลง 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อการจัดทําสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ   

และเสนทางถนน 
  ๕.๔ แผนผังและแบบกอสรางระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไดแก  

แผนผังที่แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  ดังนี้ 
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   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา 
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนนและทางน้ํา 
   (๖) ระบบการสงน้ํา  แหลงน้ํา 
   (๗) ระบบทอสงกาช 
   (๘) ระบบกําจัดกากอุตสาหกรรม 
   (๙) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน  และสภาพหลังจากการ
ปรับปรุงพัฒนาแลว  รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผัง  แตละรายการใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  และจะตองจัดทําบนกระดาษมาตรฐาน  A1  โดยจัดให 
มุมดานลางขางขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)   
ชื่อโครงการ  ชื่อเจาของที่ดิน  ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบ
และวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
  ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดง 

ตามความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และ  กฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและ
วิธีการ  ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังมีรายการตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณา  รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม   
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๖.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใชบริการของ  การประปาสวนภูมิภาค  หรือ 
การประปาสวนทองถิ่น  ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวา  สามารถใหบริการได   
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หากจัดระบบประปาสัมปทานใหแสดงหลักฐานการขอรับสัมปทานประกอบกิจการการประปา 
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘ 

  ๖.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสม  ในการปลูกสรางอาคาร  การกําหนดระดับความสูงตํ่าของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใชในการถม
ปรับที่ดิน  ทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๖.๕ วิธีในการจัดจําหนายที่ดินเปลา  และหรือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางจะจําหนาย
โดยวิธีชําระเปนเงินสดหรือเงินผอนสงเปนงวดตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาและการบริการส่ิงสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ 

  ๖.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๖.๘ สิทธิของผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร 

จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๖.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๖.๑๐ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตอง

ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสขุ  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๖.๑๑ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 
 

ขอ ๗ ขนาดของที่ดินจัดสรรใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอย
เพื่อจัดจําหนาย  และจํานวนเนื้อที่โดยแบงเปน  ๓  ขนาด 

  ๗.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ 
ทั้งโครงการตํ่ากวา  ๙๙  ไร 

  ๗.๒ ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายต้ังแต  ๑๐๐-๑๙๙  แปลง  หรือ
เนื้อที่ทั้งโครงการ  ๙๙ - ๔๐๐  ไร 
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  ๗.๓ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายต้ังแต  ๒๐๐  แปลง  หรือเนื้อที่
ทั้งโครงการเกินกวา  ๔๐๐  ไร 

ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ที่ดินแปลงยอยจะตองมีขนาดและเนื้อที่ 
ของที่ดิน  แยกประเภทดังนี้ 

  ๘.๑ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดินเนื้อที่นอยที่สุดของที่ดินแปลงยอย
ตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๖๐  ตารางวา   

  ๘.๒ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถวหรือตึกแถว 
แตละแปลงตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๑๖  ตารางวา 

ขอ ๙ ระยะหางของตัวอาคารจากเขตที่ ดินและการเวนชองวางระหวางแปลงที่ดิน 
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๐ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  เปนเศษเสี้ยว  หรือมีรูปรางที่ไมสามารถ 
ใชประโยชนได 

ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนในการจัดขนาด  และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะใหเพียงพอตอการใชประโยชนในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินในอนาคตใหที่ดินแปลงอื่น
ในโครงการ ฯ  ซ่ึงมีเนื้อที่เกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  จะตองนํามารวมเพื่อคํานวณจํานวนแปลงที่ดินใหม  
โดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้อที่  ๑๐๐  ตารางวา  ตอ  ๑  แปลง  จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณไดจากเกณฑ 
เฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จัดขนาดตามเกณฑกําหนดเพื่อใชในการกําหนดขนาด
และจํานวนระบบสาธารณูปโภคแบบบริการสาธารณะตามขออื่น ๆ  ตอไป 

หากลักษณะทั่วไปของการจัดสรรที่ดินเปนการแบงที่ดินแปลงยอยเปนประเภทบานแถว  หรือ
ตึกแถว  รวมกันเกินกวารอยละ  ๕๐  ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งโครงการ  ใหใชเกณฑเฉลี่ยของเนื้อที่บานแถว  
หรือตึกแถวทุกแปลงในโครงการ ฯ  นั้น  เปนเกณฑเฉลี่ยตอ  ๑  แปลง  จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณได
จากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนบานแถว  หรือตึกแถว  เพื่อใชในการกําหนดขนาด  และจํานวน
ระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะตามขออื่น ๆ  ตอไป 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 
 

ขอ  ๑๒   การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติ  หรือเทศบัญญัติ  หรือ
ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงทองที่ที่ที่ดินจัดสรรต้ังอยู  ในกรณีที่ไมมีขอบัญญัติ



หนา   ๕๑ 
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ทองถิ่นใชบังคับ  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดที่จะพิจารณาใหเหมาะสม 
กับสภาพทองที่ 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
 

ขอ ๑๓ ระบบระบายน้ํา   
  ๑๓.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ  และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน

โครงการโดยใชทอหรือรางระบายน้ํา  ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  และ 
ไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

  ๑๓.๒ ปริมาณของน้ําออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไปสู
แหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คู  คลองหรือทางสาธารณะอื่นใด)  ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
ขางเคียง  ระบบการระบายน้ําตองมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

  ๑๓.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ 

  ๑๓.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในรอบ  ๕  ป  

ของจังหวัดฉะเชิงเทราและสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคา 
ไมตํ่ากวา  ๐.๖ 

   (๒) ปริมาณน้ําเสีย  ใชเกณฑปริมาณไมตํ่ากวารอยละ  ๙๕  ของน้ําใช   
แตตองไมตํ่ากวา  ๑  ลูกบาศกเมตรตอครัวเรือนตอวัน 

   (๓) ปริมาณน้ําไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน  ตองไมตํ่ากวา   
๒๐  ลูกบาศกเมตร  ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซ่ึงตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ  โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอหรือรางระบายน้ํา 

  ๑๓.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ําและบอพัก  (พรอมฝา) 
   (๒) รางระบายน้ําพรอมฝา 
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   (๓) บอสูบหรือสถานีสูบ  (ถามี)  ภายในตองมีเคร่ืองสูบน้ํา  ตะแกรง 
ดักขยะและบริเวณดักเศษดิน  หิน  กรวด  ทราย 

   (๔) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย 
   (๕) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ  โดยใหมีตะแกรงดักขยะ 
   (๖) บอผันน้ํา 
   (๗) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา  และจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๘) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ําบอสูบ

หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา  เปด - ปด 
  ๑๓.๖ รายการคํานวณ  (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
   (๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน  หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา  

(ในหนวยตารางเมตร) 
   (๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ  หรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ  (ในหนวย

ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 
   (๓) ขนาดทอ  หรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ 
   (๔) ระดับความลาดเอียงของทอ  หรือรางระบายน้ํา 
   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ  หรือรางระบายน้ํา 
   (๖) ความลึกของทองทอ  หรือรางระบายน้ํา 
   (๗) ขนาดบอผันน้ําและทอเขา - ออก  ตองใหปริมาณน้ําที่เขาระบบบําบัด

น้ําเสีย  (กรณีมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม)  และปริมาณน้ําฝนที่ผันออกสูแหลงน้ําสาธารณะในฤดูฝน
เปนไปตามขอ  ๑๓.๕  (๘) 

   รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําข้ึนตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  และสอดคลอง  
กับรายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใช
ในระบบได  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

  ๑๓.๗ เง่ือนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ 
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   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่ สุด 
ไมตํ่ากวา  ๔๐  เซนติเมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ําตอง 
    ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 
    ข. รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน  และยานพาหนะที่สัญจรผานได

โดยไมเสียหาย 
   (๓) ระดับความเอียงลาดของทอระบายน้ําขนาดเสนผ าศูนยกลาง   

๔๐  เซนติเมตร  ตองไมตํ่ากวา  ๑ : ๕๐๐  และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมตํ่ากวา  
๑ : ๑๐๐๐  ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา 

   (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ํา  
และระดับน้ําที่เคร่ืองสูบน้ําเร่ิม - หยุดทํางาน  ใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดที่เคร่ือง
สูบน้ําเร่ิมทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 

   (๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ํา  หรือกีดขวางทางน้ํา   
หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน  นอกจากจะมีระบบพิเศษ  เพื่อการสงน้ําไปโดยไมปนเปอนกับน้ํา
ในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน 

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา 
    -  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย 
    ทั้งนี้ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน   และระยะหาง

ระหวางบอพักตองไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอและจุดบรรจบของทอ
หรือรางระบายน้ํา 

   (๗) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงตํ่าตางกัน  ใหแสดง 
    ก. เสนชั้นความสูงตํ่าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา  

โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
    ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง  โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม   
   (๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากใชลําราง

สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้ง 
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ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝน  ใหแสดงแบบรายละเอียดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ  ตามขอตน
ทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผานหรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๔ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๔.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร  ถือวาเปนน้ําเสีย 

ที่จะตองไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๔.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  และแตละระบบ
เหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณ  
ทางวิชาการ  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

  ๑๔.๓ ระบบบําบัดน้ํา เสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่ได
มาตรฐานและสามารถเขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําไดตลอดเวลา 

ขอ ๑๕ การจัดการกากอุตสาหกรรมตองมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตามที่หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของกําหนด 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจร  และความปลอดภัย 

 
 

ขอ ๑๖ ความกวางของหนาที่ดินแปลงยอยในโครงการแตละแปลงที่ติดถนนสําหรับใชเปน
ทางเขาออกของรถยนตตองไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

ขอ ๑๗ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวางของเขตทาง
และผิวจราจรเปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอย  ดังนี้ 

(๑) ถนนที่ ใช เ ปนทาง เ ข าออกสูที่ ดินแปลงยอยไม เกิ น   ๙๙   แปลง   หรือ เนื้ อที่ 
ตํ่ากวา  ๙๙  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจร 
ไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
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(๒) ถนนที่ ใช เปนทางเข าออกสูที่ ดินแปลงยอย ต้ังแต   ๑๐๐  - ๑๙๙   แปลง   หรือ 
เนื้อที่  ๙๙ - ๔๐๐  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจร 
ไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร 

(๓) ถนนที่ ใช เปนทาง เข าออกสู ที่ ดินแปลงยอย ต้ังแต   ๒๐๐   แปลง   หรือ เนื้ อที่ 
เกินกวา  ๔๐๐  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๒๔.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจร
ไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร 

(๔) โครงการขนาดกลางและขนาดใหญ  ใหจัดทําทางเทาและทางจักรยานดวย 
ในกรณีที่ที่ ดินแปลงยอยมีหนาแปลงที่ ดินติดตอกับเขตหวงหามปลูกสร างอาคาร 

ในทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงทองถิ่น  ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร  โดยใหเชื่อมทางเปน
สวนเดียวกับผิวจราจรของทางหลวง  นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๘ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน  
หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๖  
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๙ ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่งไมเกิน  ๓๐๐  เมตร  
และไมควรใหเปนแนวตรงยาวเกินกวา  ๖๐๐  เมตร  ถนนที่เปนถนนปลายตันตองจัดใหมีที่กลับรถ 
ทุกระยะไมเกิน  ๑๐๐  เมตร  และที่ปลายตันที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 

  ๑๙.๑ กรณีที่เปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  
และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๑๙.๒ กรณีเปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  ทั้งสองดาน  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๑๙.๓ กรณีที่เปนรูปตัวแอล  (L)  ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร   

  ๑๙.๔ กรณีเปนรูปตัววาย  (Y)  ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย  ดานละไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  มุมตัววายตองไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 

ขอ ๒๐ ที่จอดรถระหวางผิวจราจรกับทางเทามีความกวางไมนอยกวา   ๒.๔๐   เมตร   
ใหจัดในบริเวณตอไปนี้ 
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  ๒๐.๑ ตลอดความยาวดานหนาที่ดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชย  เวนแตกรณี
ที่ติดกับเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 

  ๒๐.๒ ตลอดความยาว  ๒  ฝงถนนเปนระยะขางละ  ๕๐.๐๐  เมตร  นับจาก 
ปากทางเขาออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน  หรือทางหลวงทองถิ่นที่มีความกวางของ
เขตทางตั้งแต  ๓๐.๐๐  เมตรขึ้นไป   

ขอ ๒๑ กรณีที่ เปนหองแถวหรือตึกแถว  ตองจัดใหมีที่จอดรถ  ๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  
ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ  ดังนี้ 

  ๒๑.๑ กรณีจัดใหมีที่จอดรถต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ  ใหมีความกวางไมนอยกวา  
๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร 

  ๒๑.๒ กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ  หรือทํามุมกับทางเดินรถ 
นอยกวา  ๓๐  องศา  ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร 

  ๒๑.๓ กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถ  ต้ังแต  ๓๐  องศาขึ้นไป  ใหมี
ความกวาง  ไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตร 

  กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมี 
ที่จอดรถ  ๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ  ๒๑.๑,  ๒๑.๒  และ  ๒๑.๓ 

  กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่
จอดรถได 

ขอ ๒๒ ทางเดินและทางเทา 
  ๒๒.๑ ถนนดานที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยที่ทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อุตสาหกรรม   ตองจัดใหมีทางเดินและทางเทา   มีความกวางทางเดินและทางเทา   ไม ตํ่ากวา   
๑๐๐  เซนติเมตร  ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีส่ิงกีดขวาง  ในกรณีที่เปนทางเดินและทางเทา
ยกระดับ  ขอบทางเดินและทางเทาตองเปนคันหินสูงระหวาง  ๑๒  ถึง  ๑๕  เซนติเมตร  และเพื่อ
ประโยชนในการสัญจรหรือเพื่อความปลอดภัยจุดที่เปนทางเขาออก  สูที่ดินแปลงยอยใหลดคันหินลง  
โดยทาํเปนทางลาดใหรถยนตเขาออกได  แตใหรักษาระดับทางเดิน  และทางเทาใหสูงเทาเดิม  ทางเดิน
และทางเทาสวนที่เปนทางเขาออกนี้ใหทําเปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  แอสฟลทติดคอนกรีต  
คอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น  หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทาง
ที่มีความหนา  และบดอัดจนมีความหนาแนนตามมาตรฐานที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 
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  ๒๒.๒ ในบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางถนนกับทางเดินและทางเทาหรือทางเขาออก
ที่ดินแปลงยอยกับทางเดินและทางเทาที่ไมอาจรักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทากันได  ใหลด 
คันหินลงทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสัญจรและความปลอดภัย 

  ๒๒.๓ การปลูกตนไม  หรือติดต้ังอุปกรณประดับถนนตองไมลํ้าลงมาในสวนที่
เปนทางเดินและทางเทา 

ขอ ๒๓ ระดับความสูงของหลังถนน 
  ๒๓.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๒๓.๒ ตองจัดใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะ 

ที่ตอเนื่อง 
  ๒๓.๓ ผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แอสฟลทติดคอนกรีต  คอนกรีต

เสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น  หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มี
ความหนาและบดอัดจนมีความหนาแนนตามมาตรฐานที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

ขอ ๒๔ ความลาดชันและทางเลี้ยว 
  ๒๔.๑ ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดตองไมเกิน  ๗  สวน  ตอทางราบ  ๑๐๐  สวน 
  ๒๔.๒ ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบกันตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา  ๖๐  องศา   

และในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอยกวา  ๓๗.๐๐  เมตร  ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 
ขอ ๒๕ การปาดมุมถนน 
  ๒๕.๑ ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  จะตองปาดมุมถนน 

ใหกวางข้ึนอีกไมตํ่ากวาดานละ  ๑.๐๐  เมตร 
  ๒๕.๒ ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา  ๙๐   องศา  จะตองปาดมุม 

ใหกวางข้ึนอีกตามความเหมาะสม 
ขอ ๒๖ สะพาน  สะพานทอ  และทอลอด 
  ๒๖.๑ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซ่ึงกวางไมเกิน  ๒.๐๐  เมตร  

จะตองทําเปนทอลอด  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงานที่กฎหมาย
กําหนด 
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  ๒๖.๒ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซ่ึงกวางต้ังแต  ๒.๐๐  เมตร  
จะตองทําเปนทอลอด  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงานที่กฎหมาย
กําหนด 

  ๒๖.๓ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางต้ังแต  ๕.๐๐  เมตร
ข้ึนไปแตไมเกิน  ๑๐.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานชวงเดียว  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาต
จากหนวยงานหรือเจาพนักงานที่กฎหมายกําหนด 

  ๒๖.๔ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางต้ังแต  ๑๐  เมตร   
ข้ึนไป  จะตองทําเปนสะพานตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงาน 
ที่กฎหมายกําหนด 

ขอ ๒๗ ใหติดต้ังปายสัญญาณการจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัดตรงจุดที่
เปนเกาะกลางถนน  วงเวียน  ทางแยก  รอง  หรือสันนูนขวางถนน  ทุกแหง 

ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม  ความมั่นคงแข็งแรง  ความปลอดภัย  
ความสวยงาม   ความเปนระเบียบและการผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   
มีอํานาจที่จะส่ังการใหปรับเปลี่ยนขนาดเขตทาง  ทิศทางเดินรถ  ระดับและความลาดชัน  ทางเลี้ยว   
ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  สวนประกอบของถนน  และปายสัญญาณการจราจร 

ขอ ๒๙ ตองจัดใหมีระบบไฟฟาแสงสวางเพียงพอบริเวณถนนและที่สาธารณะและตอง
ติดต้ังหัวดับเพลิงใหเปนไปตามมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาคหรือการประปาสวนทองถิ่น  
รวมทั้งระบบเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 
 

ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภค 
ขอ ๓๐ ระบบไฟฟา 
  ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผัง 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐซ่ึงมีหนาที่ควบคุมเร่ืองไฟฟา 
ขอ ๓๑ ระบบประปา 
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  ๓๑.๑ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูในบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค  หรือการ
ประปาสวนทองถิ่นหรือนิติบุคคลอื่นผูรับผิดชอบแลวแตกรณี  สามารถใหบริการได  ตองใชบริการของ
หนวยงานนั้น 

  ๓๑.๒ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูนอกบริเวณ  ๓๑.๑  ใหจัดทําระบบประปาหรือ
ระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภคและจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

   (๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการกอสราง
ระบบจายน้ํา  พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบ
และรายการคํานวณดังกลาว  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

   (๒) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตประปา  ตองขอรับสัมปทาน
การจัดจําหนายน้ําประปาจากสวนราชการที่รับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทานใหเรียบรอย  
กอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๓๒ ระบบโทรศัพท 
  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินจะจัดบริการโทรศัพทใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรร  ใหแสดง

แผนการดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราดวย 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

 
 

ขอ ๓๓ การใชประโยชนที่ ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
วาดวยการผังเมือง 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่น ๆ  ที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
 

 

ขอ ๓๔ สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา 
  ผู จัดสรรที่ดินตองกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 

ไมนอยกวารอยละ  ๕  ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งหมด  เชน  สวน  ที่จอดรถสวนกลาง  สนามกีฬา   
ศูนยฝกอบรมพนักงานหองอาหารสําหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน  โดยใหมีพื้นที่ที่เปนสวน 



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ไมนอยกวารอยละ  ๒  ของพื้นที่จําหนาย  ทั้งนี้  ไมใหมีการแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง   
เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร 

ขอ ๓๕ การจัดรถรับสง 
  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินจะจัดใหมีบริการรถรับสง  ใหแสดงแผนการดําเนินการ 

ตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ขอ ๓๖ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 

ใหผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรรและสถานที่
ประชุมตามสมควร 

ขอ ๓๗ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค  จะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ ต้ังสํานักงานของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๓๗.๑ ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไว 
สูงกวาก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถ่ินนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภค 
อื่น ๆ  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  พื้นที่สวนกลางสําหรับการสันทนาการ  ที่จอดรถ
สวนกลาง   ศูนยฝกอบรมพนักงาน   หองอาหารสําหรับพนักงาน   สถานพยาบาลเบื้องตนและ 
หรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  ๓๗.๒ ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๓๗.๓ พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจดัสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ในอาคาร
ดังกลาวไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินและเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๓๘ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๓๗.๑  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๓๗.๒  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปนที่ต้ัง



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

สํานักงาน  สโมสร  ฯ ล ฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้  
ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อานนท  พรหมนารท 
ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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