
หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้ เ รียกวา   “ขอกําหนดเกี่ ยวกับการจัดสรรที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม   
จังหวัดฉะเชิงเทรา  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  พิจารณาเห็นเปนการจําเปน 
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของที่ดิน   
การผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ใหแก
ผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเปนการเฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม 
 

 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 
  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
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   (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง  หรือทาง 
สาธารณภายนอก 

   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร  ต้ังอยูในบริเวณ ....”  (ระบุรายละเอียดตาม
กฎหมาย  วาดวยการผังเมืองแตละประเภท) 

  ๕.๒ แผนผังบริเวณ  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) รูปตอของเอกสารสิทธิที่ดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่ ดินสาธารณประโยชนตาง  ๆ  ที่อยู ติดตอกับที่ ดิน 

ที่ขอจัดสรร 
   (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดินทั้งของราชการและสวนบุคคล 
  ๕.๓ แผนผัง 
   (๑) การแบงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท  การใชที่ดิน 

แตละแปลง 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ 
  ๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  เชน  แผนผังที่แสดง

รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  ไดแก 
   (๑) แหลงน้ํา  ระบบการระบายน้ํา  ระบบสงน้ํา 
   (๒) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๓) ระบบถนนและทางเทา 
   (๔) ระบบไฟฟา 
   (๕) ระบบประปา 
   (๖) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ 
   (๗) ระบบอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ 
  แผนผังจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน  และสภาพ

หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A1  โดยใชมาตราสวนที่
เหมาะสมและใชมุมดานลางขางขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผัง 
เกินกวา  ๑  แผน)  ชื่อโครงการ  ชื่อที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อผูออกแบบ  และ
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วิศวกรผูคํานวณระบบตาง  ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย  วาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม  และหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
  ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดง 

ตามความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่ง 
ออกตามความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดง
โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินงานในเรื่องตาง  ๆ  ดังมีรายการ
ตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง 
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ในกรณีตองจัดทํา 

  ๖.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการเกษตรกรรม การกําหนดระดับความสูงของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใชในการถมปรับ
ที่ดินทั้งบริเวณ  ทั้งสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๖.๔ การจัดทําคันดินเพื่อการควบคุมระดับน้ําใหเพียงพอตอการใชประโยชนใหจัดทํา
ตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละสภาพภูมิประเทศ  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดิน 

  ๖.๕ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน  จะจําหนายโดยวิธีชําระเปนเงินสด  หรือเงินผอนสง
เปนงวดตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะ 
  ๖.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการ  และคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๖.๘ สิทธิของผูซ้ือในการใช  หรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรที่ดิน

จัดใหมีข้ึนในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๖.๙ ภาระผูกพันตาง  ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
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  ๖.๑๐ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตองปฏิบัติ  
เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย  
ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสินและขนบธรรมเนียมประเพณี  (ถามี) 

  ๖.๑๑ หลักฐานแสดงการอนุญาต  หรือยินยอม  ของหนวยงานอื่น  ๆ  (ถามี) 
หมวด  ๒ 

ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 
 

 

ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทําการ
รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายและจํานวนเนื้อที่  โดยแบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

  ๗.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๗๙  แปลง  หรือเนื้อที่ไมเกิน  ๕๐๐  ไร 
  ๗.๒ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๘๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อที่เกินกวา  

๕๐๐  ไร 
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ที่ดินแปลงยอยตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมตํ่ากวา  ๒  ไร  

โดยมีเนื้อที่ในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ  ๙๐  ของพื้นที่แปลงยอย 
หมวด  ๓ 

ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร  และความปลอดภัย 
 

 

ขอ ๙ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง   ๆ ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  รวมทั้งการตอเชื่อม
กับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

  ๙.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร  ดังนี้ 

   (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก 
     - ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
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     - ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

   (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ 
     - ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
     - ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ทั้งนี้ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

  ๙.๒ ถนนที่ เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๙.๑  
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

  ๙.๓ ประเภทของถนนในโครงการ 
   ๙.๓.๑ ถนนสายหลักหรือถนนเชื่อมทางเขา - ออก  ในโครงการที่ติดตอกับ 

ทางหลวงแผนดินหรือทางสาธารณประโยชน  ใหใชเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดความหนา   
๑๕ - ๒๐  เซนติเมตร 

   ๙.๓.๒ ถนนสายรองภายในโครงการใหเปนลูกรังบดอัดแนน  ขนาดความหนา  
ไมนอยกวา ๑๕  เซนติเมตร 

 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  และการสาธารณสุข 

 
 

ขอ ๑๐ ระบบระบายน้ํา  การบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
  ๑๐.๑ ระบบการระบายน้ํา  และการบําบัดน้ําเสียใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ  

ที่พิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่ 
  ๑๐.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียที่จัดใหมี  ตองมีประสิทธิภาพ  และสามารถบําบัดน้ําเสีย 

ใหมีคุณภาพน้ําทิ้งไดเกณฑมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 
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  ๑๐.๓ ระบบการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นในกรณี 
ไมมีขอบัญญัติของทองถิ่นใชบังคับใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่จะพิจารณาใหเหมาะสม 
กับสภาพทองที่ 

ขอ ๑๑ แหลงน้ํา  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใช
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน  ถาหากแหลงน้ําจาก
ธรรมชาติหรือแหลงน้ําจากชลประทานไมเพียงพอ  ใหจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําสํารองเพื่อใหมีน้ําใช
เพื่อการเกษตรกรรมไดตลอดทั้งป 

ขอ ๑๒ ระบบการสงน้ํา  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอย 
ทุกแปลง  และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา 

 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

 
 

ขอ ๑๓ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้  เกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดินในเขตผังเมือง 
ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย  วาดวยการผังเมือง 

 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
 
 

ขอ ๑๔ ผูจัดสรรที่ดินจะตองกันพื้นที่ไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน  เชน  พื้นที่สวนกลาง
สําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร  หรือการสันทนาการ  ฯลฯ  โดยคํานวณจากพื้นที่ 
จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ  ๒   ทั้งนี้ไมใหแบงแยกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่
แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๔  ไร 

ขอ ๑๕ การบริการดานการเกษตร  จัดใหมีนักวิชาการดานเกษตรใหคําแนะนําปรึกษา   
เปนเวลา  ๒  ป  โดยไมคิดคาใชจาย  นับต้ังแตไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๑๖ การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และการพิจารณา
เกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  เชน  
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  กฎหมายวาดวยการผังเมือง  เปนตน 
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ขอ ๑๗ ขอกําหนดนี้ไมใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียน
แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใชบังคับ 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  (๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  
๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น  ๆ  
เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร
หรือการสันทนาการ  ที่จอดรถสวนกลาง  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน  
สถานพยาบาลเบื้องตนและหรือสาธารณปูโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  (๒) ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  และมีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และใหมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  (๓) พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว  
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๑๙ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๑๘  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๑๘  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปนที่ต้ัง
สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ประกาศนี้ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอนประกาศนี้ 
ใชบังคับ 

ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
อานนท  พรหมนารท 

ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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