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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง
โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางดังตอไปนี้
ขอ ๑ ข อ กํ า หนดนี้ เ รี ย กว า “ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาเห็นเปนการจําเปน
เพื่อประโยชนใ นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
การผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ใหแก
ผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผัน ตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน ดังนี้
๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
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(๓) เสน ทางที่เข าออกสู บริเ วณการจั ดสรรที่ ดิน จากทางหลวง หรือ ทาง
สาธารณภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ ....” (ระบุรายละเอียดตาม
กฎหมาย วาดวยการผังเมืองแตละประเภท)
๕.๒ แผนผังบริเวณ ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอของเอกสารสิทธิที่ดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอี ยดของที่ ดิ น สาธารณประโยชน ต าง ๆ ที่ อยู ติ ดต อกั บที่ ดิ น
ที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดินทั้งของราชการและสวนบุคคล
๕.๓ แผนผัง
(๑) การแบงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท การใชที่ดิน
แตละแปลง
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
๕.๔ แผนผั งระบบสาธารณูป โภคและบริก ารสาธารณะ เช น แผนผั งที่ แ สดง
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
เหมาะสมและใชมุม ดานลางขางขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผัง
เกินกวา ๑ แผน) ชื่อโครงการ ชื่อที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อผูออกแบบ และ
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วิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย วาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม และหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญ าตจัด สรรที่ ดิ น นอกจากหลั ก ฐานและรายละเอี ยดที่ ต องแสดง
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
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ในกรณีตองจัดทํา
๖.๓ วิธีการในการปรั บปรุงพื้ นที่ ดิน การรวม การปรับแตงให พื้นที่ดินเกิ ดความ
เหมาะสมในการเกษตรกรรม การกําหนดระดับความสูงของพื้น ดินและวัสดุที่นํามาใชใ นการถมปรับ
ที่ดินทั้งบริเวณ ทั้งสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๖.๔ การจัดทําคันดินเพื่อการควบคุมระดับน้ําใหเพียงพอตอการใชประโยชนใหจัดทํา
ตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละสภาพภูมิประเทศ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดิน
๖.๕ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน จะจําหนายโดยวิธีชําระเปนเงินสด หรือเงินผอนสง
เปนงวดตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ
๖.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการ และคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๘ สิทธิของผูซื้อในการใช หรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรที่ดิน
จัดใหมีขึ้นในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
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๖.๑๐ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตองปฏิบัติ
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 จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๘๐ แปลงขึ้น ไป หรือเนื้อที่เกิน กวา
๕๐๐ ไร
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินแปลงยอยตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมต่ํากวา ๒ ไร
โดยมีเนื้อที่ในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้นที่แปลงยอย
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และความปลอดภัย
ขอ ๙ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด รวมทั้งการตอเชื่อม
กับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๙.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร ดังนี้
(๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
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- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากว า ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
๙.๒ ถนนที่ เ ป น ทางเข า ออกของโครงการจั ด สรรที่ ดิน ที่ บ รรจบกั บ ทางหลวง
แผนดินหรือทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวาเกณฑกําหนดตามขอ ๙.๑
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
๙.๓ ประเภทของถนนในโครงการ
๙.๓.๑ ถนนสายหลักหรื อถนนเชื่อมทางเขา - ออก ในโครงการที่ติดตอกั บ
ทางหลวงแผน ดิน หรือทางสาธารณประโยชน ใหใ ชเปน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความหนา
๑๕ - ๒๐ เซนติเมตร
๙.๓.๒ ถนนสายรองภายในโครงการใหเปนลูกรังบดอัดแนน ขนาดความหนา
ไมนอยกวา ๑๕ เซนติเมตร
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการสาธารณสุข
ขอ ๑๐ ระบบระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล
๑๐.๑ ระบบการระบายน้ํา และการบําบัดน้ําเสียใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
ที่พิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
๑๐.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียที่จัดใหมี ตองมีประสิทธิภาพ และสามารถบําบัดน้ําเสีย
ใหมีคุณภาพน้ําทิ้งไดเกณฑมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
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๑๐.๓ ระบบการกําจั ดขยะสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นในกรณี
ไมมีขอบัญญัติของทองถิ่นใชบังคับใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่จะพิจารณาใหเหมาะสม
กับสภาพทองที่
ขอ ๑๑ แหลงน้ํา ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมเพื่อใช
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน ถาหากแหลงน้ําจาก
ธรรมชาติหรือแหลงน้ําจากชลประทานไมเพียงพอ ใหจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําสํารองเพื่อใหมีน้ําใช
เพื่อการเกษตรกรรมไดตลอดทั้งป
ขอ ๑๒ ระบบการสงน้ํา ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดิน แปลงยอย
ทุกแปลง และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๑๓ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้ เกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดิน ในเขตผังเมือง
ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย วาดวยการผังเมือง
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม
การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน
ขอ ๑๔ ผูจัดสรรที่ดิน จะตองกัน พื้น ที่ไวเพื่อ ใชประโยชนรวมกัน เชน พื้น ที่สวนกลาง
สํา หรั บการจั ดจํ าหนา ยผลิ ตผลทางการเกษตร หรื อการสัน ทนาการ ฯลฯ โดยคํา นวณจากพื้ น ที่
จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ ๒ ทั้งนี้ไมใหแบงแยกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่
แตละแหงไวไมต่ํากวา ๔ ไร
ขอ ๑๕ การบริ การดา นการเกษตร จัด ใหมีนัก วิช าการดานเกษตรใหคํา แนะนํา ปรึกษา
เปนเวลา ๒ ป โดยไมคิดคาใชจาย นับตั้งแตไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๑๖ การออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม และการพิจารณา
เกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวของ เชน
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายวาดวยการผังเมือง เปนตน
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ขอ ๑๗ ขอ กํ า หนดนี้ ไม ใ ช บั ง คั บ กั บการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมที่ ได จ ดทะเบี ย น
แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร
หรื อ การสั น ทนาการ ที่ จ อดรถส ว นกลาง ศู น ย ฝ กอบรมพนั ก งาน ห อ งอาหารสํ า หรั บพนั ก งาน
สถานพยาบาลเบื้องตนและหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา และมีความกวาง
ไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร และใหมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดิน แปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดิน และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๑๙ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น แลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๑๘ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๑๘ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปนที่ตั้ง
สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ประกาศนี้ไมใ หใ ชบัง คับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ที่ไดยื่น คําขออนุ ญาตไวกอนประกาศนี้
ใชบังคับ
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อานนท พรหมนารท
ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

