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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนผั ง โครงการ และวิธี ก ารในการจั ดสรรที่ ดิน เพื่อ การอุ ตสาหกรรม โดยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใ หใ ชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาเห็นเปนการจําเปน
เพื่อประโยชนใ นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
การผังเมืองและนโยบายการจัดสรรที่ดินของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ใหแกผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอ นผัน ตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้
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๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เส น ทางที่ เ ข า ออกสู บ ริ เ วณการจั ด สรรที่ ดิ น จากทางหลวงหรื อ
ทางสาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ ฯ........” (ระบุรายละเอียดตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)
(๕) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ตองจัดบริเวณแยกจากที่อยูอาศัย
และพาณิชยกรรม ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่องกําหนด
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
(๖) การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ตองระบุประเภทอุตสาหกรรม
ที่จะดําเนินการในที่ดินที่ขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอของเอกสารสิทธิที่ดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
การใชที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบง แปลงที่ ดิน เพื่อการจัดทํ าสาธารณูป โภค บริก ารสาธารณะ
และเสนทางถนน
๕.๔ แผนผังและแบบกอสรางระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไดแ ก
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
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา และจะตองจัดทําบนกระดาษมาตรฐาน A1 โดยจัดให
มุมด านลางข างขวาจะต องแสดงดัชนี แผนผังที่ ต อกั น (ในกรณี ที่ ต องแสดงแผนผั งเกิ นกว า ๑ แผ น)
ชื่อโครงการ ชื่อเจาของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบ
และวิศ วกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุ ญาตจั ดสรรที่ดิ น นอกจากหลัก ฐานและรายละเอีย ดที่ ตอ งแสดง
ตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และ กฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและ
วิธีการ ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังมีรายการตอไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๖.๒ หลั ก ฐานผลการพิ จ ารณา รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ ในกรณี จัด ระบบประปาที่ ใ ช บ ริก ารของ การประปาสว นภูมิ ภ าค หรื อ
การประปาสวนทองถิ่น ตองแนบหลักฐานการรั บรองจากหนวยงานนั้น ว า สามารถใหบริการได
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หากจั ด ระบบประปาสั ม ปทานใหแ สดงหลั ก ฐานการขอรั บ สั ม ปทานประกอบกิ จการการประปา
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
๖.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสม ในการปลูกสรางอาคาร การกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใชในการถม
ปรับที่ดิน ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๖.๕ วิธีในการจัดจําหนายที่ดินเปลา และหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจะจําหนาย
โดยวิธีชําระเปนเงินสดหรือเงินผอนสงเปนงวดตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๖ วิ ธี ก ารในการบํ า รุ ง รั ก ษาและการบริ ก ารสิ่ ง สาธารณู ป โภคและบริ ก าร
สาธารณะ
๖.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๘ สิทธิของผูซื้อ ในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๖.๑๐ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข 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
ทั้งโครงการต่ํากวา ๙๙ ไร
๗.๒ ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตั้งแต ๑๐๐-๑๙๙ แปลง หรือ
เนื้อที่ทั้งโครงการ ๙๙ - ๔๐๐ ไร
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๗.๓ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตั้งแต ๒๐๐ แปลง หรือเนื้อที่
ทั้งโครงการเกินกวา ๔๐๐ ไร
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรม ที่ดิน แปลงยอยจะตองมีขนาดและเนื้อ ที่
ของที่ดิน แยกประเภทดังนี้
๘.๑ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดินเนื้อที่นอยที่สุดของที่ดินแปลงยอย
ตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๖๐ ตารางวา
๘.๒ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถวหรือตึกแถว
แตละแปลงตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๑๖ ตารางวา
ขอ ๙ ระยะห า งของตั ว อาคารจากเขตที่ ดิ น และการเว น ช อ งว า งระหว า งแปลงที่ ดิ น
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๐ หามแบ งแปลงที่ ดิน เปน แนวตะเข็บ เปน เศษเสี้ยว หรื อมี รูป รางที่ไ มส ามารถ
ใชประโยชนได
ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนใ นการจัดขนาด และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะใหเพียงพอตอการใชประโยชนในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินในอนาคตใหที่ดินแปลงอื่น
ในโครงการ ฯ ซึ่งมีเนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางวาขึ้นไป จะตองนํามารวมเพื่อคํานวณจํานวนแปลงที่ดินใหม
โดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้ อที่ ๑๐๐ ตารางวา ตอ ๑ แปลง จํานวนแปลงที่ดิน ที่คํานวณไดจากเกณฑ
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 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ หรือ
ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงทองที่ที่ที่ดิน จัดสรรตั้งอยู ในกรณีที่ไมมีขอบัญญัติ
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ทองถิ่น ใชบัง คับ ให เปน อํานาจของคณะกรรมการจัด สรรที่ดิน จัง หวัด ที่จะพิจารณาใหเ หมาะสม
กับสภาพทองที่
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๓ ระบบระบายน้ํา
๑๓.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน
โครงการโดยใชทอหรือรางระบายน้ํา ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิช าการ และ
ไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑๓.๒ ปริมาณของน้ําออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไปสู
แหลงรองรับน้ํา ทิ้ง (คู คลองหรือทางสาธารณะอื่น ใด) ต องไมใ หเกิดความเสีย หายตอ ทรัพยสิ น
ขางเคียง ระบบการระบายน้ําตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑๓.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๑๓.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริมาณน้ําฝน ใชเกณฑปริม าณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในรอบ ๕ ป
ของจัง หวั ดฉะเชิ งเทราและสั ม ประสิ ทธิ์ การไหลนองของน้ํ าฝนเฉลี่ย ของที่ดิ น แปลงยอ ยต องมีค า
ไมต่ํากวา ๐.๖
(๒) ปริม าณน้ําเสีย ใชเกณฑปริม าณไมต่ํากวารอ ยละ ๙๕ ของน้ําใช
แตตองไมต่ํากวา ๑ ลูกบาศกเมตรตอครัวเรือนตอวัน
(๓) ปริ ม าณน้ํ า ไหลซึ ม เข า ระบบท อ ระบายน้ํ า ต อ วั น ต อ งไม ต่ํ า กว า
๒๐ ลูกบาศกเมตร ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซึ่งตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอหรือรางระบายน้ํา
๑๓.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ําและบอพัก (พรอมฝา)
(๒) รางระบายน้ําพรอมฝา
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(๓) บอสู บหรือสถานีสูบ (ถา มี) ภายในต องมีเครื่อ งสูบ น้ํา 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) ปริม าณน้ําที่จะเขาสูทอ หรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ (ในหนวย
ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
(๓) ขนาดทอ หรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา
(๗) ขนาดบอผันน้ําและทอเขา - ออก ตองใหปริมาณน้ําที่เขาระบบบําบัด
น้ําเสีย (กรณีมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม) และปริม าณน้ําฝนที่ผันออกสูแ หลงน้ําสาธารณะในฤดูฝ น
เปนไปตามขอ ๑๓.๕ (๘)
รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคลอง
กับรายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใช
ในระบบได โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอ มใบอนุญ าตเปน ผู ประกอบวิช าชีพวิ ศ วกรรม
ควบคุม
๑๓.๗ เงื่อนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ
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(๑) ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางภายในของท อ ระบายน้ํ า ขนาดเล็ ก ที่ สุ ด
ไมต่ํากวา ๔๐ เซนติเมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ําตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานได
โดยไมเสียหาย
(๓) ระดั บ ความเอี ย งลาดของท อ ระบายน้ํ า ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง
๔๐ เซนติเมตร ตองไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมต่ํากวา
๑ : ๑๐๐๐ ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ํา
และระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ําเริ่ม - หยุดทํางาน ใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่อง
สูบน้ําเริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ํา ต องไม พาดผ านทางน้ํ า หรื อกี ดขวางทางน้ํ า
หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษ เพื่อการสงน้ําไปโดยไมปนเปอนกับน้ํา
ในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บอพักทอระบายน้ํา
- ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย
ทั้ ง นี้ ต อ งแยกท อ ระบายน้ํ า เข า บ อ พั ก ออกจากกั น และระยะห า ง
ระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอและจุดบรรจบของทอ
หรือรางระบายน้ํา
(๗) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ตอ งแสดงแหลง รองรั บน้ํ า ทิ้ง ใหชั ด เจนในแผนผั ง หากใช ลํ าราง
สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้ง
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ในกรณีแ ยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝน ใหแสดงแบบรายละเอียดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตน
ทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผานหรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๑๔ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๔.๑ น้ําที่ผา นการใชจากทุ กกิจกรรมในแปลงที่ดิ น จัดสรร ถือ วาเปน น้ําเสี ย
ที่จะตองไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๑๔.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได และแตละระบบ
เหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณ
ทางวิช าการ โดยผู คํานวณออกแบบตองลงนามพรอ มใบอนุญาตเปน ผูประกอบวิช าชี พวิศ วกรรม
ควบคุม
๑๔.๓ ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ทุ ก ประเภทจะต อ งมี บ อ ตรวจคุ ณ ภาพน้ํ า ทิ้ ง ที่ ไ ด
มาตรฐานและสามารถเขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําไดตลอดเวลา
ขอ ๑๕ การจัดการกากอุตสาหกรรมตองมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตามที่หนวยงาน
ที่เกี่ยวของกําหนด
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และความปลอดภัย
ขอ ๑๖ ความกวางของหนาที่ดินแปลงยอยในโครงการแตละแปลงที่ติดถนนสําหรับใชเปน
ทางเขาออกของรถยนตตองไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
ขอ ๑๗ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวางของเขตทาง
และผิวจราจรเปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอย ดังนี้
(๑) ถนนที่ ใ ช เ ป น ทางเข า ออกสู ที่ ดิ น แปลงย อ ยไม เ กิ น ๙๙ แปลง หรื อ เนื้ อ ที่
ต่ํากวา ๙๙ ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจร
ไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
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(๒) ถนนที่ ใ ช เ ป น ทางเข า ออกสู ที่ ดิ น แปลงย อ ยตั้ ง แต ๑๐๐ - ๑๙๙ แปลง หรื อ
เนื้อที่ ๙๙ - ๔๐๐ ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจร
ไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
(๓) ถนนที่ ใ ช เ ป น ทางเข า ออกสู ที่ ดิ น แปลงย อ ยตั้ ง แต ๒๐๐ แปลง หรื อ เนื้ อ ที่
เกินกวา ๔๐๐ ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๒๔.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจร
ไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
(๔) โครงการขนาดกลางและขนาดใหญ ใหจัดทําทางเทาและทางจักรยานดวย
ในกรณี ที่ ที่ ดิ น แปลงย อ ยมี ห น า แปลงที่ ดิ น ติ ด ต อ กั บ เขตหวงห า มปลู ก สร า งอาคาร
ในทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงทองถิ่น ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร โดยใหเชื่อมทางเปน
สวนเดียวกับผิวจราจรของทางหลวง นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๘ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผน ดิน
หรื อ ทางสาธารณประโยชน ตอ งมีค วามกว างของเขตทางไม น อยกว าเกณฑ กํ า หนดตามข อ ๑๖
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๙ ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่งไมเกิน ๓๐๐ เมตร
และไมควรใหเปนแนวตรงยาวเกิน กวา ๖๐๐ เมตร ถนนที่เปน ถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ
ทุกระยะไมเกิน ๑๐๐ เมตร และที่ปลายตันที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๙.๑ กรณีที่เปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
๑๙.๒ กรณีเปนรูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละไมต่ํากวา
๕.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
๑๙.๓ กรณีที่เปนรูปตัวแอล (L) ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมต่ํากวา
๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
๑๙.๔ กรณีเปนรูปตัววาย (Y) ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย ดานละไมต่ํากวา
๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร มุมตัววายตองไมเล็กกวา ๑๒๐ องศา
ขอ ๒๐ ที่ จ อดรถระหว า งผิ ว จราจรกั บ ทางเท า มี ค วามกว า งไม น อ ยกว า ๒.๔๐ เมตร
ใหจัดในบริเวณตอไปนี้
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๒๐.๑ ตลอดความยาวดานหนาที่ดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชย เวนแตกรณี
ที่ติดกับเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได
๒๐.๒ ตลอดความยาว ๒ ฝ ง ถนนเป น ระยะข า งละ ๕๐.๐๐ เมตร นั บ จาก
ปากทางเขาออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน หรือทางหลวงทองถิ่นที่มีความกวางของ
เขตทางตั้งแต ๓๐.๐๐ เมตรขึ้นไป
ขอ ๒๑ กรณี ที่ เ ป น หอ งแถวหรือ ตึ ก แถว ต อ งจั ด ให มี ที่ จ อดรถ ๑ แปลง ต อ ๑ คั น
ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ ดังนี้
๒๑.๑ กรณีจัดใหมีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา
๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอ ยกวา ๕.๐๐ เมตร
๒๑.๒ กรณี จั ด ให มีที่ จ อดรถขนานแนวทางเดิ น รถ หรื อ ทํ า มุ ม กั บทางเดิ น รถ
นอยกวา ๓๐ องศา ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
๒๑.๓ กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุม กับทางเดิน รถ ตั้งแต ๓๐ องศาขึ้น ไป 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
อุ ต สาหกรรม ต อ งจั ด ให มี ท างเดิ น และทางเท า มี ค วามกว า งทางเดิ น และทางเท า ไม ต่ํ า กว า
๑๐๐ เซนติเ มตร ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่เปนทางเดิน และทางเทา
ยกระดับ ขอบทางเดิน และทางเทาตองเปน คัน หิน สู งระหวาง ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร และเพื่ อ
ประโยชนในการสัญจรหรือเพื่อความปลอดภัยจุดที่เปนทางเขาออก สูที่ดินแปลงยอยใหลดคันหินลง
โดยทําเปนทางลาดใหรถยนตเขาออกได แตใหรักษาระดับทางเดิน และทางเทาใหสูงเทาเดิม ทางเดิน
และทางเทาสวนที่เปนทางเขาออกนี้ใ หทําเปน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟลทติดคอนกรีต
คอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทาง
ที่มีความหนา และบดอัดจนมีความหนาแนนตามมาตรฐานที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
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๒๒.๒ ในบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางถนนกับทางเดินและทางเทาหรือทางเขาออก
ที่ดินแปลงยอยกับทางเดินและทางเทาที่ไมอาจรักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทากันได ใหลด
คันหินลงทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสัญจรและความปลอดภัย
๒๒.๓ การปลูกตนไม หรือติดตั้งอุปกรณประดับถนนตองไมล้ําลงมาในสวนที่
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 ทางเลี้ ย วหรื อ ทางบรรจบกั น ต องไมเ ป น มุม แหลมเล็ก กวา ๖๐ องศา
และในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอยกวา ๓๗.๐๐ เมตร ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา ๑๒๐ องศา
ขอ ๒๕ การปาดมุมถนน
๒๕.๑ ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร จะตองปาดมุมถนน
ใหกวางขึ้นอีกไมต่ํากวาดานละ ๑.๐๐ เมตร
๒๕.๒ ปากทางของถนนดั งกล าวเป น มุ ม เล็ ก กว า ๙๐ องศา จะตอ งปาดมุ ม
ใหกวางขึ้นอีกตามความเหมาะสม
ขอ ๒๖ สะพาน สะพานทอ และทอลอด
๒๖.๑ ถนนที่ตัดผานลํา รางสาธารณประโยชน ซึ่ง กวางไมเกิน ๒.๐๐ เมตร
จะตองทําเปนทอลอด ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงานที่กฎหมาย
กําหนด
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๒๖.๒ ถนนที่ ตัด ผ านลํา รางสาธารณประโยชน ซึ่ งกว างตั้ง แต ๒.๐๐ เมตร
จะตองทําเปนทอลอด ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงานที่กฎหมาย
กําหนด
๒๖.๓ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางตั้งแต ๕.๐๐ เมตร
ขึ้นไปแตไมเกิน ๑๐.๐๐ เมตร จะตองทําเปนสะพานชวงเดียว ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาต
จากหนวยงานหรือเจาพนักงานที่กฎหมายกําหนด
๒๖.๔ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางตั้งแต ๑๐ เมตร
ขึ้น ไป จะตองทําเปน สะพานตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงาน
ที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๒๗ ใหติดตั้งปายสัญญาณการจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัดตรงจุดที่
เปนเกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก รอง หรือสันนูนขวางถนน ทุกแหง
ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย
ความสวยงาม ความเปน ระเบียบและการผั งเมือง คณะกรรมการจัด สรรที่ดิ น จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
มีอํานาจที่จะสั่งการใหปรับเปลี่ยนขนาดเขตทาง ทิศ ทางเดิน รถ ระดับและความลาดชัน ทางเลี้ยว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ สวนประกอบของถนน และปายสัญญาณการจราจร
ขอ ๒๙ ตองจัดใหมีระบบไฟฟาแสงสวางเพียงพอบริเวณถนนและที่สาธารณะและตอง
ติดตั้งหัวดับเพลิงใหเปน ไปตามมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาคหรือการประปาสวนทองถิ่น
รวมทั้งระบบเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภค
ขอ ๓๐ ระบบไฟฟา
ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผัง
ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๓๑ ระบบประปา
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๓๑.๑ ในกรณีที่ดิน จัดสรรตั้งอยูใ นบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค หรือการ
ประปาสวนทองถิ่นหรือนิติบุคคลอื่นผูรับผิดชอบแลวแตกรณี สามารถใหบริการได ตองใชบริการของ
หนวยงานนั้น
๓๑.๒ ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูนอกบริเวณ ๓๑.๑ ใหจัดทําระบบประปาหรือ
ระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภคและจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการกอสราง
ระบบจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบ
และรายการคํานวณดังกลาว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
(๒) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตประปา ตองขอรับสัมปทาน
การจัดจําหนายน้ําประปาจากสวนราชการที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทานใหเรียบรอย
กอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๓๒ ระบบโทรศัพท
ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดิน จะจัดบริการโทรศัพทใ หแ กผูซื้อที่ดิน จัดสรร ใหแ สดง
แผนการดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราดวย
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๓๓ การใชป ระโยชนที่ ดิน ภายในเขตผั งเมือ งใหอ ยูภ ายใตบ ทบัญ ญัติข องกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง
หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่น ๆ ที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม
การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน
ขอ ๓๔ สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา
ผู จั ด สรรที่ ดิ น ต อ งกั น พื้ น ที่ ไ ว เ พื่ อ จั ด ทํ า สาธารณู ป โภคหรื อ บริ ก ารสาธารณะ
ไมน อยกวา รอ ยละ ๕ ของพื้น ที่จั ดจํา หน ายทั้ งหมด เชน สวน ที่ จอดรถสวนกลาง สนามกีฬ า
ศูนยฝกอบรมพนักงานหองอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน โดยใหมีพื้นที่ที่เปนสวน
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ไมนอยกวารอยละ ๒ ของพื้น ที่จําหนาย ทั้งนี้ ไมใ หมีการแบงแยกออกเปน แปลงยอยหลายแหง
เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๑ ไร
ขอ ๓๕ การจัดรถรับสง
ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดิน จะจัดใหมีบริการรถรับสง ใหแสดงแผนการดําเนินการ
ตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอ ๓๖ ในการประชุม จัดตั้ งนิ ติบุ คคลหมู บานจัด สรร หรื อนิติ บุค คลตามกฎหมายอื่ น
ใหผูจัดสรรที่ดิน ตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดิน จัดสรรและสถานที่
ประชุมตามสมควร
ขอ ๓๗ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค จะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัด สรร หรือ นิติ บุ คคลตามกฎหมายอื่ น ผูจั ด สรรที่ดิ น จะตอ งจัด พื้ น ที่ ใ ห เ ปน ที่ ตั้ง สํา นั กงานของ
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๓๗.๑ ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวาง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไว
สูงกวาก็ใ หเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภค
อื่น ๆ เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา พื้นที่สวนกลางสําหรับการสันทนาการ ที่จอดรถ
ส ว นกลาง ศู น ย ฝ ก อบรมพนั ก งาน ห อ งอาหารสํ า หรั บ พนั ก งาน สถานพยาบาลเบื้ อ งต น และ
หรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
๓๗.๒ ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวาง
ไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร
๓๗.๓ พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสํ าหรับสํา นักงานของนิติบุค คลหมูบา นจัดสรร หรือนิ ติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในอาคาร
ดัง กลา วไมน อ ยกว า ๖๔ ตารางเมตร อาคารดัง กลา วจะต อ งอยู บ นที่ ดิ น แปลงบริ ก ารสาธารณะ
ในโครงการจัดสรรที่ดินและเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๓๘ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๓๗.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๓๗.๒ เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปนที่ตั้ง
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สํานักงาน สโมสร ฯ ล ฯ ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้
ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อานนท พรหมนารท
ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

