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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทอง  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง

โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลางไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัด

อางทอง  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้  

ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทองพิจารณาเห็นเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของที่ดิน  การผังเมือง  

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทองจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่ง  ตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

หมวด  ๑ 

หลักเกณฑการจัดทําแผนผังโครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
 

 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

  ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อุตสาหกรรม  ดังนี้ 
  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
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   (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ตองจัดบริเวณแยกจาก
ที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่ เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ ดินจากทางหลวงหรือทาง

สาธารณะภายนอก  
   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

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

  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ที่อยูภายในบริเวณและบริเวณ

ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดินทั้งของราชการและสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอ

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนาย  โดยใหระบุประเภท 

การใชที่ดินแตละแปลง 
   (๒) การแบ งแปลงที่ ดิน เพื่ อ จัดทํ าส าธารณูปโภคบริการสาธารณะ   

และเสนทางถนน 
  ๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแก  แผนผังที่แสดง

รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  ดังนี้ 
   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา   
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

   (๕) ระบบถนนและทางเทา 

   (๖) ระบบการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

   (๗) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

  แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน 

และสภาพหลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการ 

ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทอง  และจะตองจัดทําบนกระดาษ

ขนาดมาตรฐาน  A 1  โดยจัดใหมุมดานลางขางขวา  จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตอง

แสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)  ชื่อโครงการ  ชื่อและที่ ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดินเพื่อการ

อุตสาหกรรม  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบ  และวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียน

ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

  ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความ  

ในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ  

ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการ

จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังมีรายการตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  

(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม   

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๖.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค  หรือการ

ประปาสวนทองถิ่น   ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวาสามารถใหบริการได   

หากจัดระบบประปาสัมปทาน   ใหแสดงหลักฐานการได รับสัมปทานประกอบกิจการประปา 

ตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘ 

  ๖.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ

เหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร  ทั้งนี้จะตองกําหนดระดับความสูงตํ่าของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใช 

ในการถมปรับที่ดิน  ทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๖.๕ วิธีการในการจัดจําหนายที่ ดิน เปลาและหรือที่ ดินพรอมส่ิงปลูกสร าง   

จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอนตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 

  ๖.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 

  ๖.๘ สิทธิของผู ซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผู จัดสรร 

จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

  ๖.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 

  ๖.๑๐ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตอง

ปฏิบัติ  เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ

เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๖.๑๑ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 

 

ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่  

ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยหรือจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ  โดยแบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

  ๗.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ตํ่ากวา  ๙๙  ไร 

  ๗.๒ ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๑๐๐ - ๑๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่  ๙๙ - ๔๐๐  ไร 

  ๗.๓ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๒๐๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อที่เกินกวา  

๔๐๐  ไร 

ทั้งนี้  เนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดินแปลงยอยเพื่อจําหนายเฉพาะที่ดินตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  

๖๐  ตารางวา  ถาเปนหองแถวหรือตึกแถวตองมเีนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๑๖  ตารางวา 

ขอ ๘ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวนอกจากปฏิบัติตามขอ  ๓๒  แลว  ตองจัดใหมีที่จอดรถ

เพิ่มเติม  ๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ  ดังนี้ 

  ๘.๑ กรณีจัดใหมีที่จอดรถต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ  ใหมีความกวางไมนอยกวา  

๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร 



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๘.๒ กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถ  หรือทํามุมกับทางเดินรถ 
นอยกวา  ๓๐  องศา  ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร 

  ๘.๓ กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถต้ังแต  ๓๐  องศาขึ้นไป  ใหมีความกวาง  
ไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตร 

กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถวหรือตึกแถว  ตองจัดใหมีที่จอดรถ  ๑  แปลง  
ตอ  ๑  คัน  และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ  ๘  (๘.๑)  (๘.๒)  และ  (๘.๓) 

กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 
ขอ ๙ ระยะหางของตัวอาคารจากเขตที่ ดินและการเวนชองวางระหวางแปลงที่ ดิน   

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
ขอ ๑๐ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  เปนเศษเสี้ยว  หรือมี รูปรางที่ไมสามารถ 

ใชประโยชนได 
ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนในการจัดขนาด  และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการ

สาธารณะใหเพียงพอตอการใชประโยชนในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
ในอนาคต  ใหที่ดินแปลงอื่นในโครงการ ฯ  ซ่ึงมีเนื้อที่เกินกวา  ๑๐๐  ตารางวา  ข้ึนไป  จะตองนํามารวม
เพื่อคํานวณจํานวนแปลงที่ดินใหมโดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้อที่  ๑๐๐  ตารางวา  ตอ  ๑  แปลง  จํานวนแปลง
ที่ดินที่คํานวณไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จัดขนาดตามเกณฑกําหนด
เพื่อใชในการกําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะตามขออื่น ๆ  ตอไป 

หมวด  ๓ 

ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

 

ขอ ๑๒ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติ  หรือเทศบัญญัติหรือ

ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงที่ดินที่จัดสรรนั้นต้ังอยู 

หมวด  ๔ 

ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

 

ขอ ๑๓ ระบบการระบายน้ํา  การบําบัดน้ําเสีย  และการจัดการกากอุตสาหกรรม  และการ

กําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
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  ๑๓.๑ ระบบการระบายน้ํา  การบําบัดน้ําเสีย  และการจัดการกากอุตสาหกรรม  (ถามี)  

ตองมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด   

  ๑๓.๒ ระบบการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นในกรณีที่ 

ไมมีขอบัญญัติของทองถิ่นใชบังคับ  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทอง 

ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่ 

  ๑๓.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล

รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ 
  ๑๓.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติไมนอยกวา  

๕  ป  ของจังหวัดอางทองและสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคา 
ไมตํ่ากวา  ๐.๖ 

   (๒) ปริมาณน้ําเสีย  ใชเกณฑปริมาณไมตํ่ากวารอยละ  ๙๕  ของน้ําใช  แตตอง  
ไมตํ่ากวา  ๑  ลูกบาศกเมตร  ตอโรงงานตอวัน 

   (๓) ปริมาณน้ํ า ไหลซึม เข าระบบทอ ระบายน้ํ าต อ วันตองไม ตํ่ ากว า   
๒๐  ลูกบาศกเมตร  ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซ่ึงตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ  โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอหรือรางระบายน้ํา 

  ๑๓.๕ ระบบการระบายน้ําตองประกอบดวย 

   (๑) ทอระบายน้ํา  และบอพัก  (พรอมฝา)   
   (๒) รางระบายน้ํา  พรอมฝา 
   (๓) บอสูบหรือสถานีสูบน้ํา  (ถามี)  ภายในตองมีเคร่ืองสูบน้ํา  ตะแกรง 

ดักขยะและบริเวณดักเศษดินทราย 
   (๔) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย 
   (๕) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ  โดยใหมีตะแกรงดักขยะ 
   (๖) บอผันน้ํา  
   (๗) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา  และจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๘) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา  บอสูบ  

หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา  เปด - ปด 
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  ๑๓.๖ รายการคํานวณ  (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 

   (๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน  หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอ  หรือรางระบายน้ํา  

(ในหนวยตารางเมตร) 

   (๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ  หรือรางระบายน้ํา  (ในหนวยลูกบาศกเมตร 

ตอวินาที) 

   (๓) ขนาดของทอ  หรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ 

   (๔) ระดับความลาดเอียงของทอ  หรือรางระบายน้ํา 

   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ  หรือรางระบายน้ํา 

   (๖) ความลึกของทองทอ  หรือรางระบายน้ํา 

   (๗) ขนาดบอผันน้ําและทอเขา - ออก  ตองใหปริมาณน้ําที่เขาระบบบําบัด 

น้ําเสีย  (กรณีมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม)  และปริมาณน้ําฝนที่ผันออกสูแหลงน้ําสาธารณะในฤดูฝน  

เปนไปตามขอ  ๑๓.๕  (๘) 

  รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําข้ึนตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและสอดคลองกับรายการ

คํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบได   

โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๓.๗ เง่ือนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา

รายการคํานวณทางวิชาการ 

   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่ไมตํ่ากวา   

๔๐  เซนติเมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา  ตอง   

    ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 

    ข. รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน  และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดย  

ไมเสียหาย 

   (๓) ระดับความลาดเอี ยงของทอระบายน้ํ า   ขนาดเสนผ าศูนยกลาง   

๔๐  เซนติเมตร  ตองลาดเอียงไมตํ่ากวา  ๑  :  ๕๐๐  และของทอระบายที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงกวา  

๑  :  ๑๐๐๐  ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบระบายน้ํา 
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   (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ําและ
ระดับน้ําที่เคร่ืองสูบน้ํา  เร่ิมหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดที่เคร่ืองสูบน้ํา
เร่ิมทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 

   (๕) แน ว ร ะบบ ระบ า ยน้ํ า ต อ ง ไ ม พ า ดผ า น ท า ง น้ํ า ห รื อ แห ล ง น้ํ า
สาธารณประโยชน  นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน 

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา   
    ก. ประเภทโรงงานเดี่ยว  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย 
    ข. ประเภทกลุมโรงงานอุตสาหกรรม  บอหนึ่งตอสองแปลง 
   ทั้งนี้  ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน  และระยะหางระหวางบอพัก

ตองไมเกิน  ๑๕  เมตร  โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอและจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา   
   (๗) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงตํ่าตางกัน  ใหแสดง   
    ก. เสนชั้นความสูงตํ่าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา  

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

เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับ  
น้ําทิ้ง 

   ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียด
และรายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ  ตามขอ
ขางตนทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผานหรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๔ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๔.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร  ถือเปนน้ําเสียที่จะตอง

ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๔.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  และแตละระบบ
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เหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณ
ทางวิชาการ  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

  ๑๔.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขาไป
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๑๕ ระบบและมาตรฐานของถนน  ทางเทา  และทางจักรยาน  ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  
รวมทั้งการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

  ๑๕.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ 
   (๑) โครงการขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  

และมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   
   (๒) โครงการขนาดกลางตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  

และมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร   
   (๓) โครงการขนาดใหญตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๒๔.๐๐  เมตร  

และมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร   
   โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ   ให จัดทํ าทางเท าและ 

ทางจักรยานดวย 
  ๑๕.๒ ถนนที่ เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวง

แผนดิน  หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตาม 
ขอ  ๑๕.๑  นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๖ ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงทางแยกหนึ่งไมเกิน  ๓๐๐  เมตร  
และไมควรใหเปนแนวตรงยาวเกิน  ๖๐๐  เมตร  ถนนที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีจุดกลับรถระยะ  
๑๐๐  เมตร  และที่ปลายตันที่กลับรถ  ตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 

  ๑๖.๑ กรณีที่เปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  
และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 
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  ๑๖.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  ทั้งสองดาน  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๑๖.๓ กรณีที่เปนรูปตัวแอล  (L)  ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๑๖.๔ กรณีที่เปนรูปตัววาย  (Y)  ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววายดานละไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  มุมตัววายตองไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 

ขอ ๑๗ ที่จอดรถระหวางผิวจราจรกับทางมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  ใหจัดใน
บริเวณตอไปนี้ 

  ๑๗.๑ ตลอดความยาวดานหนาที่ดินแปลงยอยประเภทอาคาร  เวนแตกรณีที่ติดกับเขต  
หามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 

  ๑๗.๒ ตลอดความยาว  ๒  ฝงถนน  เปนระยะทางขางละ  ๕๐.๐๐  เมตร  นับจาก 
ปากทางเขาออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงทองถิ่นที่มีความกวางของเขต
ทางต้ังแต  ๓๐.๐๐  เมตร  ข้ึนไป  เวนแตถนนที่มีความกวางของผิวจราจรต้ังแต  ๑๒  เมตรขึ้นไป 

ขอ ๑๘ ระดับความสูงของหลังถนน 
  ๑๘.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๑๘.๒ ตองจัดทําใหไดระบบและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะ 

ที่ตอเนื่อง 

  ๑๘.๓ ผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แอสฟลทติคคอนกรีต  คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น  หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนา  

และบดอัดจนมีความแนนตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด 

ขอ ๑๙ ความลาดชันและทางเลี้ยว 

  ๑๙.๑ ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดตองไมเกิน  ๗  สวน  ตอทางราบ  ๑๐๐  สวน 

  ๑๙.๒ ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบกันตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา  ๖๐  องศา  และ 

ในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอยกวา  ๓๗  เมตร  ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 

ขอ ๒๐ การปาดมุมถนน 

  ๒๐.๑ ปากทางของถนนที่มีเขตทางตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  จะตองปาดมุมถนน 

ใหกวางข้ึนอีกไมตํ่ากวาดานละ  ๑.๐๐  เมตร 
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  ๒๐.๒ ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา  ๙๐  องศา  จะตองปาดมุมใหกวาง
ข้ึนอีกตามความเหมาะสม 

ขอ ๒๑ สะพาน  สะพานตอ  และทอลอด 
  ๒๑.๑ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซ่ึงกวางไมเกิน  ๒.๐๐  เมตร  

จะตองทําเปนทอลอดตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยราชการผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา 
  ๒๑.๒ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซ่ึงกวางต้ังแต  ๒.๐๐  เมตร  แตไมเกิน  

๕.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานทอตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยราชการผูมีอํานาจ
หนาที่ดูแลรักษา 

  ๒๑.๓ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชน  ที่มีความกวางต้ังแต  ๕.๐๐  เมตร   
ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๐.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานชองเดียวตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาต
จากหนวยราชการผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา 

  ๒๑.๔ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางต้ังแต  ๑๐  เมตร   
ข้ึนไป  จะตองทําเปนสะพานตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยราชการผูมีอํานาจหนาที่
ดูแลรักษา 

ขอ ๒๒ ใหติดต้ังปายสัญญาณการจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัดตรงจุด 
ที่เปนเกาะกลางถนน  วงเวียน  ทางแยก  รองหรือสันนูนขวางถนนทุกแหง 

ขอ ๒๓ เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม   ความมั่นคงแข็งแรง   
ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบและการผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
อางทอง  มีอํานาจที่จะส่ังการใหปรับเปลี่ยนขนาดของเขตทาง  ทิศทางเดินรถ  ระดับและความลาดชัน  
ทางเลี้ยว  ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  สวนประกอบของถนน  และปายสัญญาณการจราจร 

ขอ ๒๔ ตองจัดใหมีระบบไฟสองสวาง  และตองติดต้ังหัวดับเพลิงใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของการประปาสวนภูมิภาค  หรือการประปาสวนทองถิ่น   

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๒๕ ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะที่จําเปนตอการรักษา

สภาพแวดลอม  ความปลอดภัย  การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
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ระบบไฟฟา  ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน

แผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐ  หรือนิติบุคคลอื่นซ่ึงมีหนาที่

ควบคุมเร่ืองไฟฟา 

ขอ ๒๖ ระบบประปา  ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา 

  ๒๖.๑ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูในบริเวณที่การประปานครหลวง  การประปา 

สวนภูมิภาค  หรือการประปาสวนทองถิ่น  หรือนิติบุคคลอื่นผูรับผิดชอบ  แลวแตกรณี  สามารถ

ใหบริการไดตองใชบริการของหนวยงานนั้น  ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ใหผูจัดสรรที่ดินเสนอ

แบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา  พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกร 

ที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูลงนามรับรองแบบและรายงาน 

การคํานวณดังกลาวเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทองแลวแตกรณี 

  ๒๖.๒ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูนอกบริเวณ  ๒๖.๑  ใหจัดทําระบบประปาหรือ

ระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภคและตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

   (๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการกอสรางระบบ

จายน้ํา  พรอมทั้งรายละเอียดประกอบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการ

คํานวณดังกลาว  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทอง 

   (๒) ถาใชน้ําบาดาล   หรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปา  ตองขอรับ

สัมปทานการจัดจําหนายน้ําประปาจากหนวยราชการที่รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสัมปทาน 

ใหเรียบรอยกอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๒๗ ระบบโทรศัพท 

ในกรณีที่ผู จัดสรรที่ดินจะจัดบริการโทรศัพทใหแกผูซ้ือที่ดินจัดสรร  ใหแสดงแผนการ

ดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทอง   

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผังเมือง 

 

 

ขอ ๒๘ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย

การผังเมือง 
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หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
 

 

ขอ ๒๙ ผูจัดสรรที่ดินตองกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะไมนอยกวา
รอยละ  ๕  ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งหมด  เชน  สวน  ที่จอดรถสวนกลาง  สนามกีฬา  ศูนยฝกอบรม
พนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน  โดยใหมีพื้นที่ที่เปนสวนไมนอยกวา 
รอยละ  ๒  ของพื้นที่จําหนาย  ทั้งนี้  ไมใหมีการแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการ
กันพื้นที่แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร 

ขอ ๓๐ การจัดรถรับสง 
ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจะจัดใหมีรถรับสง  ใหแสดงแผนการดําเนินการ

ตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทอง 
ขอ ๓๑ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ ต้ังสํานักงานของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบคุคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  
๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวา   
ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ  เชน  
ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  ที่จอดรถสวนกลาง  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหารสําหรับ
พนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตนและหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

(๒) ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา   
๔.๐๐  เมตร  และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร   

(๓) พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่  ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว   
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 
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ขอ ๓๒ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๓๑  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๓๑  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปน
ที่ต้ังสํานักงาน   สโมสร  ฯลฯ  ผู จัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม 
กฎหมายอื่น  ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๓๓ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  และการพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดินตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของนอกจากขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  เชน  กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  กฎหมาย 
วาดวยการผังเมือง  กฎหมายโรงงาน  กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข  กฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร  เปนตน 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เบญจวรรณ  อานเปรื่อง 
รองผูวาราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดอางทอง 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทอง 


