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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 หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทองพิจารณาเห็นเปนการจําเปนเพื่อ
ประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน การผังเมือง
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทองจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผัน ตามวรรคหนึ่ง ตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการ
อุตสาหกรรม ดังนี้
๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
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(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ตองจัดบริเวณแยกจาก
ที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เส น ทางที่ เ ข า ออกสู บ ริ เ วณการจั ด สรรที่ ดิ น จากทางหลวงหรื อ ทาง
สาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดิน ที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูใ นบริเวณ.... (ระบุรายละเอียดตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและบริเวณ
ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดินทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปน หลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดิน แปลงยอยเพื่อการจัดจําหนาย โดยใหระบุประเภท
การใชที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบ ง แ ปลงที่ ดิ น เพื่ อ จั ด ทํ า สาธารณู ป โภคบริ ก ารสาธารณะ
และเสนทางถนน
๕.๔ แผนผัง ระบบสาธารณู ปโภคและบริก ารสาธารณะ ไดแ ก แผนผัง ที่แ สดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี ดังนี้
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
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(๕) ระบบถนนและทางเทา
(๖) ระบบการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
(๗) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผั งทุ ก รายการจะต อ งแสดงรายละเอีย ดของสิ่ งที่ ปรากฏอยู ใ นสภาพป จจุ บั น
และสภาพหลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตอ งแสดงในแผนผังแตละรายการ
ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดอางทอง และจะตองจัดทําบนกระดาษ
ขนาดมาตรฐาน A 1 โดยจัดใหมุมดานลางขางขวา จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตอง
แสดงแผนผั ง เกิ น กว า ๑ แผ น ) ชื่ อ โครงการ ชื่ อ และที่ ตั้ ง ของสํ า นั ก งานจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การ
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 หลั ก ฐานผลการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตอ งจัดทํา)
๖.๓ ในกรณีจั ด ระบบประปาที่ใ ช บริ การของการประปาสว นภูมิ ภาค หรื อการ
ประปาส ว นท อ งถิ่ น ต อ งแนบหลั ก ฐานการรั บ รองจากหน ว ยงานนั้ น ว า สามารถให บ ริ ก ารได
หากจั ด ระบบประปาสั ม ปทาน ให แ สดงหลั ก ฐานการได รั บ สั ม ปทานประกอบกิ จ การประปา
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
๖.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้น ที่ดิน เกิดความ
เหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร ทั้งนี้จะตองกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใช
ในการถมปรับที่ดิน ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
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๖.๕ วิ ธี ก ารในการจั ด จํ า หน า ยที่ ดิ น เปล า และหรื อ ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า ง
จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอนตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
๖.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๘ สิท ธิ ข องผู ซื้ อในการใช หรื อ ได รั บ บริก ารจากบริก ารสาธารณะที่ ผู จั ด สรร
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
๖.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๖.๑๐ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดิน ในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
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 หรือเนื้อที่ต่ํากวา ๙๙ ไร
๗.๒ ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๑๐๐ - ๑๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ ๙๙ - ๔๐๐ ไร
๗.๓ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๒๐๐ แปลงขึ้น ไป หรือเนื้อที่เกินกวา
๔๐๐ ไร
ทั้งนี้ เนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดินแปลงยอยเพื่อจําหนายเฉพาะที่ดินตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา
๖๐ ตารางวา ถาเปนหองแถวหรือตึกแถวตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๑๖ ตารางวา
ขอ ๘ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวนอกจากปฏิบัติตามขอ ๓๒ แลว ตองจัดใหมีที่จอดรถ
เพิ่มเติม ๑ แปลง ตอ ๑ คัน ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ ดังนี้
๘.๑ กรณีจัดใหมีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดิน รถ ใหมีความกวางไมนอยกวา
๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
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๘.๒ กรณี จั ด ให มี ที่ จอดรถขนานกั บแนวทางเดิ น รถ หรื อ ทํ า มุ ม กั บ ทางเดิ น รถ
นอยกวา ๓๐ องศา ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
๘.๓ กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต 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 ระยะห า งของตั ว อาคารจากเขตที่ ดิ น และการเว น ช อ งว า งระหว า งแปลงที่ ดิ น
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ ๑๐ ห า มแบ ง แปลงที่ ดิ น เป น แนวตะเข็ บ เป น เศษเสี้ ย ว หรื อ มี รู ป ร า งที่ ไ ม ส ามารถ
ใชประโยชนได
ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนใ นการจัดขนาด และจํานวนของระบบสาธารณู ปโภคและบริการ
สาธารณะให เพีย งพอตอการใชประโยชนใ นที่ดิ น ของโครงการจั ดสรรที่ดิ น เพื่ อการอุต สาหกรรม
ในอนาคต ใหที่ดินแปลงอื่นในโครงการ ฯ ซึ่งมีเนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางวา ขึ้นไป จะตองนํามารวม
เพื่อคํานวณจํานวนแปลงที่ดินใหมโดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้อที่ ๑๐๐ ตารางวา ตอ ๑ แปลง จํานวนแปลง
ที่ดินที่คํานวณไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จัดขนาดตามเกณฑกําหนด
เพื่อใชในการกําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะตามขออื่น ๆ ตอไป
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณสุข
ขอ ๑๒ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปน ไปตามขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติหรือ
ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงที่ดินที่จัดสรรนั้นตั้งอยู
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๓ ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการจัดการกากอุตสาหกรรม และการ
กําจัดขยะสิ่งปฏิกูล
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๑๓.๑ ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการจัดการกากอุตสาหกรรม (ถามี)
ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑๓.๒ ระบบการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลใหเปน ไปตามขอบัญญัติของทองถิ่น ในกรณีที่
ไมมีขอบัญญัติของทองถิ่น ใชบังคับ ใหเปน อํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดอางทอง
ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
๑๓.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะต องไดรับอนุญาตหรื อยิน ยอมจากผูดูแ ล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๑๓.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริมาณน้ําฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติไมนอยกวา
๕ ป ของจังหวัดอางทองและสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคา
ไมต่ํากวา ๐.๖
(๒) ปริมาณน้ําเสีย ใชเกณฑปริมาณไมต่ํากวารอยละ ๙๕ ของน้ําใช แตตอง
ไมต่ํากวา ๑ ลูกบาศกเมตร ตอโรงงานตอวัน
(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 ระบบการระบายน้ําตองประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา)
(๒) รางระบายน้ํา พรอมฝา
(๓) บอ สู บหรื อ สถานีสู บ น้ํ า (ถ า มี ) ภายในต อ งมี เ ครื่อ งสูบ น้ํ า 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) พื้น ที่รองรับน้ําฝน หรือพื้น ที่ระบายน้ําฝนลงสูทอ หรือรางระบายน้ํา
(ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริม าณน้ํา ที่จ ะเข าสู ทอ หรือ รางระบายน้ํา (ในหน วยลู กบาศกเ มตร
ตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา
(๗) ขนาดบอผัน น้ําและทอเขา - ออก ตอ งใหปริมาณน้ําที่เขาระบบบําบัด
น้ําเสีย (กรณีมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม) และปริม าณน้ําฝนที่ผันออกสูแ หลงน้ําสาธารณะในฤดูฝ น
เปนไปตามขอ ๑๓.๕ (๘)
รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและสอดคลองกับรายการ
คํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๓.๗ เงื่ อ นไขต องปฏิบั ติ ใ นการจั ด ทํ าแผนผัง ระบบการระบายน้ํา และการจั ด ทํ า
รายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางภายในของท อ ระบายน้ํ า ขนาดเล็ ก ที่ไ ม ต่ํา กว า
๔๐ เซนติเมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดย
ไมเสียหาย
(๓) ระดั บ ความลาดเอี ย งของท อ ระบายน้ํ า ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง
๔๐ เซนติเมตร ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงกวา
๑ : ๑๐๐๐ ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบระบายน้ํา
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(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ําและ
ระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แ น ว ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้ํ า ต อ ง ไ ม พ า ด ผ า น ท า ง น้ํ า ห รื อ แ ห ล ง น้ํ า
สาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บอพักทอระบายน้ํา
ก. ประเภทโรงงานเดี่ยว ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย
ข. ประเภทกลุมโรงงานอุตสาหกรรม บอหนึ่งตอสองแปลง
ทั้งนี้ ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพัก
ตองไมเกิน ๑๕ เมตร โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอและจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา
(๗) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
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
ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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 ในที่ดิน จัดสรรทั้งหมด
รวมทั้งการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๑๕.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ
(๑) โครงการขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
(๒) โครงการขนาดกลางตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
(๓) โครงการขนาดใหญตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๒๔.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ ให จั ด ทํ า ทางเท า และ
ทางจักรยานดวย
๑๕.๒ ถนนที่ เ ป น ทางเข า ออกของโครงการจั ด สรรที่ ดิ น ที่ บ รรจบกั บ ทางหลวง
แผน ดิน หรือทางสาธารณประโยชน ต องมีความกวางของเขตทางไม นอยกวา เกณฑกํา หนดตาม
ขอ ๑๕.๑ นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๖ ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงทางแยกหนึ่งไมเกิน ๓๐๐ เมตร
และไมควรใหเปนแนวตรงยาวเกิน ๖๐๐ เมตร ถนนที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีจุดกลับรถระยะ
๑๐๐ เมตร และที่ปลายตันที่กลับรถ ตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๖.๑ กรณีที่เปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
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๑๖.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละไมต่ํากวา
๕.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
๑๖.๓ กรณีที่เปนรูปตัวแอล (L) ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมต่ํากวา
๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร
๑๖.๔ กรณีที่เปนรูปตัววาย (Y) ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววายดานละไมต่ํากวา
๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา 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 เปน ระยะทางขางละ ๕๐.๐๐ เมตร นับจาก
ปากทางเขาออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงทองถิ่นที่มีความกวางของเขต
ทางตั้งแต ๓๐.๐๐ เมตร ขึ้นไป เวนแตถนนที่มีความกวางของผิวจราจรตั้งแต ๑๒ เมตรขึ้นไป
ขอ ๑๘ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๘.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๘.๒ ตองจัดทําใหไดระบบและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะ
ที่ตอเนื่อง
๑๘.๓ ผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟลทติคคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก
ลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้น วัสดุพื้นทางที่มีความหนา
และบดอัดจนมีความแนนตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด
ขอ ๑๙ ความลาดชันและทางเลี้ยว
๑๙.๑ ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดตองไมเกิน ๗ สวน ตอทางราบ ๑๐๐ สวน
๑๙.๒ ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบกัน ตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา ๖๐ องศา และ
ในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอยกวา ๓๗ เมตร ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา ๑๒๐ องศา
ขอ ๒๐ การปาดมุมถนน
๒๐.๑ ปากทางของถนนที่ มีเ ขตทางต่ํ ากวา ๑๒.๐๐ เมตร จะตอ งปาดมุม ถนน
ใหกวางขึ้นอีกไมต่ํากวาดานละ ๑.๐๐ เมตร
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๒๐.๒ ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา ๙๐ องศา จะตองปาดมุมใหกวาง
ขึ้นอีกตามความเหมาะสม
ขอ ๒๑ สะพาน สะพานตอ และทอลอด
๒๑.๑ ถนนที่ตั ด ผา นลํา รางสาธารณประโยชน ซึ่ งกว างไมเ กิ น ๒.๐๐ เมตร
จะตองทําเปนทอลอดตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยราชการผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา
๒๑.๒ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน ซึ่งกวางตั้งแต ๒.๐๐ เมตร แตไมเกิน
๕.๐๐ เมตร จะตองทําเปนสะพานทอตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยราชการผูมีอํานาจ
หนาที่ดูแลรักษา
๒๑.๓ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชน ที่มีความกวางตั้งแต ๕.๐๐ เมตร
ขึ้นไป แตไมเกิน ๑๐.๐๐ เมตร จะตองทําเปนสะพานชองเดียวตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาต
จากหนวยราชการผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา
๒๑.๔ ถนนที่ ตั ดผ า นคลองสาธารณประโยชนที่ มี ความกว างตั้ งแต ๑๐ เมตร
ขึ้นไป จะตองทําเปนสะพานตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยราชการผูมีอํานาจหนาที่
ดูแลรักษา
ขอ ๒๒ ใหติดตั้งปายสัญญาณการจราจรและอุปกรณสะทอ นแสงไฟใหเห็นไดชัดตรงจุด
ที่เปนเกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก รองหรือสันนูนขวางถนนทุกแหง
ขอ ๒๓ เพื่ อ ประโยชน ใ นด า นความสะดวกต อ การคมนาคม ความมั่ น คงแข็ ง แรง
ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบและการผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
อางทอง มีอํานาจที่จะสั่งการใหปรับเปลี่ยนขนาดของเขตทาง ทิศทางเดินรถ ระดับและความลาดชัน
ทางเลี้ยว ที่จอดรถ ที่กลับรถ สวนประกอบของถนน และปายสัญญาณการจราจร
ขอ ๒๔ ตองจัดใหมีระบบไฟสองสวาง และตองติดตั้งหัวดับเพลิงใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปาสวนทองถิ่น
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๒๕ ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่จําเปนตอการรักษา
สภาพแวดลอม ความปลอดภัย การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน
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ระบบไฟฟ า ผูจัดสรรที่ ดิน ต องจั ดใหมี ระบบไฟฟาและดํา เนิน การจัดทํา ตามแบบแปลน
แผนผังที่ไดรับความเห็น ชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีหนา ที่
ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๒๖ ระบบประปา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา
๒๖.๑ ในกรณี ที่ดิน จั ดสรรตั้ งอยูใ นบริเวณที่การประปานครหลวง การประปา
สวนภู มิภาค หรือ การประปาสว นทอ งถิ่น หรือนิติ บุคคลอื่น ผูรับ ผิดชอบ แลว แตก รณี สามารถ
ใหบริการไดตองใชบริการของหนวยงานนั้น ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ใหผูจัดสรรที่ดินเสนอ
แบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศ วกร
ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม เป น ผู ล งนามรั บ รองแบบและรายงาน
การคํานวณดังกลาวเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทองแลวแตกรณี
๒๖.๒ ในกรณีที่ดิน จัดสรรตั้งอยูน อกบริเวณ ๒๖.๑ ใหจัดทําระบบประปาหรือ
ระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภคและตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการกอสรางระบบ
จายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการ
คํานวณดังกลาว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทอง
(๒) ถ า ใช น้ํ า บาดาล หรื อ น้ํ า ผิ ว ดิ น ในการผลิ ต น้ํ า ประปา ต อ งขอรั บ
สัม ปทานการจัดจําหนายน้ําประปาจากหนวยราชการที่รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสัมปทาน
ใหเรียบรอยกอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๒๗ ระบบโทรศัพท
ในกรณี ที่ผู จัด สรรที่ ดิน จะจัด บริ การโทรศัพ ทใ ห แ ก ผูซื้ อที่ ดิน จัด สรร ใหแ สดงแผนการ
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 โดยใหมีพื้นที่ที่เปน สวนไมนอยกวา
รอยละ ๒ ของพื้นที่จําหนาย ทั้งนี้ ไมใหมีการแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการ
กันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๑ ไร
ขอ ๓๐ การจัดรถรับสง
ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจะจัดใหมีรถรับสง ใหแสดงแผนการดําเนินการ
ตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทอง
ขอ ๓๑ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
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
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบคุ คลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ดิน เปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวน แตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวา
ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน
ถนน สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา ที่จอดรถสวนกลาง ศูนยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับ
พนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตนและหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ดิน พรอ มอาคาร ตองมีเนื้ อที่ไ มน อยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวา งไม นอยกว า
๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้น ที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปน ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ ใชสอย
สํา หรั บสํ า นั กงานของนิ ติบุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรหรื อนิ ติ บุ คคลตามกฎหมายอื่ น ในอาคารดัง กล า ว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดิน แปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดิน และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
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ขอ ๓๒ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๓๑ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๓๑ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปน
ที่ตั้ ง สํ านั ก งาน สโมสร ฯลฯ ผู จั ดสรรที่ดิ น ต องให นิ ติบุ ค คลหมู บ านจั ด สรรหรื อนิ ติ บุ คคลตาม
กฎหมายอื่น ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๓๓ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และการพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดินตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของนอกจากขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม เชน กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง กฎหมายโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข กฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร เปนตน
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เบญจวรรณ อานเปรื่อง
รองผูวาราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดอางทอง
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอางทอง

