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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง
โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลางไว ดังตอไปนี้
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
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาเห็นเปนการจําเปน
เพื่ อ ประโยชน ใ นทางเกษตรกรรมที่ ส ง ผลทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศโดยรวม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผัน ตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน ดังนี้
๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
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(๓) เสนทางที่ เขาออกสูบริ เวณการจัดสรรที่ ดินจากทางหลวงหรือทางสาธารณะ
ภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุ ข อ ความต อ ไปนี้ คื อ “ที่ ดิ น ขอทํ า การจั ด สรรเพื่ อ เกษตรกรรม ตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณ….
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปน หลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภทของ
เกษตรกรรม
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ เชน ทางถนน
และหรือทางน้ํา การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําระบบสงน้ํา
๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ไดแกแผนผังที่แสดงรายละเอียด
ของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี เชน
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา
(๖) ระบบการสงน้ํา
(๗) แหลงน้ํา
(๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ
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(๙) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน และสภาพหลังจาก
การปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1
โดยใหมุมดานลางขางขวา จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน)
ชื่อโครงการ ชื่อเจาของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบ
และวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๖ โครงการและวิธีในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุ ญ าตจั ด สรรที่ ดิ น นอกจากหลั ก ฐานและรายละเอี ย ดที่ ต อ งแสดง
ตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการ
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๖.๒ หลั ก ฐานผลการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ วิ ธี ก ารในการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ดิ น การรวม การปรั บ แต ง ให พื้ น ที่ ดิ น
เกิดความเหมาะสมในการจัดทําเกษตรกรรม ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๖.๔ วิ ธี ก ารในการจั ด จํ า หน า ยที่ ดิ น จะจํ า หน า ยโดยวิ ธี เ งิ น สดหรื อ เงิ น ผ อ น
ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ
๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๗ สิท ธิ ข องผู ซื้ อในการใช หรื อ ไดรั บ บริก ารจากบริก ารสาธารณะที่ ผูจั ด สรร
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
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๖.๙ สั ญ ญาหรื อ เงื่ อ นไขในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในที่ ดิ น แปลงย อ ยที่ ผู ซื้ อ
จะตองปฏิบัติ เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทําการรังวัด
แบงเปนแปลงยอยและจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ โดยแบงเปน ๒ ขนาด คือ
๗.๑ ขนาดเล็ก จํ า นวนแปลงย อ ยไม เกิ น ๗๙ แปลง หรื อ เนื้ อ ที่ทั้ ง โครงการ
ไมเกิน ๕๐๐ ไร
๗.๒ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๘๐ แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ
เกินกวา ๕๐๐ ไร
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตองมีเนื้อที่แตละแปลง
ไมต่ํากวา ๒ ไร โดยมีเนื้อที่ใ ชใ นการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้น ที่แ ปลงยอย
และตองติดถนนโดยมีความกวางดานติดถนนไมนอยกวา ๑๐ เมตร
ขอ ๙ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๑๐ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต า ง ๆ ในที่ ดิ น จัด สรรทั้ ง หมด รวมทั้ ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๑๐.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร ดังนี้
(๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
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- ถนนสายรองต องมีค วามกวางของเขตทางไมต่ํ ากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองต องมีค วามกวางของเขตทางไมต่ํ ากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
ทั้งนี้ ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรม
๑๐.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรือทางสาธารณประโยชน ตอ งมีความกวางของเขตทางไมนอ ยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๐.๑
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๑.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๑๐๐ เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําทีก่ ลับรถ
ที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๑.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ ๕๐๐ เมตร
แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๑.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะไมเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน โดยไมตองจัดทํา
ที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตรจุดสุดทาย
๑๑.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
๑๑.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๑.๓.๑ กรณีที่เปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา
๘.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
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๑๑.๓.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละ
ไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และตองปาดมุม ถนน
ขางละ ๓ เมตร
๑๑.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๑.๔.๒ ถนนที่เป น ทางแยกตองปาดมุม ถนนที่ทางแยกขา งละ ๓ เมตร
และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
๑๑.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริม เหล็ก หรือแอสฟลทติคคอนกรีต
หรือคอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอ่นื หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุ
พื้นทาง หรือลูกรัง หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ
ขอ ๑๒ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๓ สะพาน สะพานทอ และทอลอด ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาต
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๔ ระบบไฟฟา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาใหดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน
แผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการ หรือองคการของรัฐหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีหนาที่
ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๑๕ ระบบประปา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีที่ดิน จัดสรรตั้งอยู
ในบริเวณที่การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนทองถิ่น หรือนิติบุคคลอื่น
ผูรับผิดชอบ แลวแตก รณี สามารถใหบริการได ต อ งใชบ ริการของหนวยงานนั้น ในกรณีอื่น ใด
นอกเหนือไปจากนี้ใ หผูจัดสรรที่ดิน เสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียด
ประกอบแบบรายการคํานวณ โดยมีวิศ วกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เปนผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ แลวแตกรณี
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หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๖ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข อ บั ง คั บ จั ง หวั ด หรื อ ข อ บั ง คั บ เทศบาลหรื อ ข อ บั ง คั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ซึ่งอยูในเขตอํานาจแลวแตกรณี
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๗ ระบบการระบายน้ํา
๑๗.๑ การระบายน้ํ า ที่ ผ า นการใช จ ากกิ จ กรรมต า ง ๆ และน้ํ า ฝนจากพื้ น ที่
ภายในโครงการ โดยใชทอรางระบายน้ําหรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลัก
วิศวกรรม
๑๗.๒ ปริม าณของน้ํ าทิ้ งที่อ อกจากระบบการระบายน้ํา และระบบบํา บัด น้ํา เสี ย
ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด) ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
ขางเคียง
๑๗.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแ ล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๑๗.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริ ม าณน้ํ า ฝน ใช เ กณฑ ป ริ ม าณฝนตกปกติ โ ดยเฉลี่ ย ในคาบอุ บั ติ
ไมนอยกวา ๕ ป จังหวัดสมุทรปราการ และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอย
ตองมีคาไมต่ํากวา ๐.๖๐
(๒) ปริ ม าณไหลซึ ม เข า ระบบท อ ระบายน้ํ า ต อ วั น ต อ งไม ต่ํ า กว า
๒๐ ลูกบาศกเ มตร ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือค าอื่น ตามขอมูล ที่อางอิงซึ่งตอ ง
เชื่อถือไดในทางวิชาการ โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอรางระบายน้ําหรือคูคลอง
๑๗.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
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(๒) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ําตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดินทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถามี)
(๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ําบอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด-ปด
๑๗.๖ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้น ที่รองรับน้ําฝน หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา
หรือคูคลอง (ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริม าณน้ําที่จะเขาสูทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง (ในหนวย
ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลองแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิช าการที่สามารถตรวจสอบความเพี ยงพอ และความมั่น คงแข็งแรงของวัส ดุที่ใ ชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๗.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุด ไมต่ํากวา
๔๐ เซนติเมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รั บ น้ํ า หนั ก จากพื้ น ที่ ด า นบน และยานพาหนะที่ สั ญ จรผ า นได
โดยไมเสียหาย
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(๓) ระดั บ ความลาดเอี ย งของท อ ระบายน้ํ า ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง
๔๐ เซนติเมตร ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียง
ไมต่ํากวา ๑ : ๑๐๐๐ ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ําและ
ระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ํา หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บอ พั กท อ ระบายน้ํา ตอ งจัด ให มีป ระจํา ทุ ก แปลงย อ ยและต องแยก
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมีทุกจุด
ที่มีการเปลี่ยนขนาดทอและจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา แตทั้งนี้ใหเปน ไปตามมาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากใชลํารางสาธารณะ
เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับ
น้ําทิ้ง
ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตน
ทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๑๘ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๘.๑ น้ําที่จะระบายออกนอกโครงการ หากเปน น้ําเสียจะตองผานระบบบําบัด
เพื่อใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร และกําหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
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ที่จะตองถูกควบคุมปลอยน้ําเสียลงสูแหลงสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ
จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๑๘.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ เฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได และแตละระบบ
เหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณ
ทางวิชาการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๘.๓ ระบบบําบั ดน้ํา เสีย ทุกประเภทจะตองมีบอ ตรวจคุณภาพน้ํ าทิ้ง ที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผังเมือง
ขอ ๑๙ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมือง
หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ
ขอ ๒๐ ผูจัดสรรที่ดิ น จะตองกั น พื้น ที่ไวเ พื่อ ใช ประโยชน รวมกัน เชน พื้น ที่สวนกลาง
สําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร หรือการสันทนาการ ฯลฯ โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนาย
ไมนอยกวารอยละ ๒ ทั้งนี้ไมใหแบงแยกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหง
ไวไมต่ํากวา ๔ ไร
ขอ ๒๑ แหลงน้ํา ผูจัดสรรที่ดิน จะตองจัดหาแหลงน้ํา ที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใชในการ
จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรมแต ล ะประเภทให เ พี ย งพอ ตามความจํ า เป น ถ า หากแหล ง น้ํ า
จากธรรมชาติ ห รื อ แหล ง น้ํ า จากชลประทานไม เ พีย งพอ ให จั ด หาแหล ง น้ํ า สํ า รองเพื่ อ ให มี น้ํ า ใช
เพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป
ขอ ๒๒ ระบบการสงน้ํา ผูจัดสรรที่ดิน จะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดิน แปลงยอย
ทุกแปลง และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวางไมนอ ยกวา
๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวน แตขอบัญญัติของทองถิ่น ใดกําหนดไวสูงกวา
ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เชน ถนน พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตรหรือการสันทนาการ
(๒) ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวางไมนอยกวา
๔.๐๐ เมตร และใหมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้น ที่สวนอื่น ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น แลว เชน สํานักงาน สโมสร เปน ตน ตองจัดใหมี
พื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบ นที่ดิน แปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดิน และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปน ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๔ เมื่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น แล ว ให ถื อ ว า
ที่ดินดังกลาวตามขอ ๒๓ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๓ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดิน
ที่เปนที่ตั้งสํานักงาน สโมสร ฯลฯ ผูจัดสรรที่ดินตองโอนใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๕ ในการประชุ ม จั ด ตั้ ง นิติ บุ ค คลหมู บ านจั ด สรร หรื อ นิ ติบุ ค คลตามกฎหมายอื่ น
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ
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