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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสิงหบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิทธิและเสรีภาพของบุค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงหบุรี
จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภายใน
เขตจังหวัดสิงหบุรี สําหรับผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลางไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสิงหบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้ใหใช
ขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียนแบงแยก
เปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
ขอ ๕ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น จั ง หวัด สิ ง ห บุ รี พิ จ ารณาเห็ น เป น การจํ า เป น
เพื่อประโยชนในทางเกษตรกรรมที่สงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดสิงหบุรีจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธกี ารจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้
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๖.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจาก ทางหลวงหรือทางสาธารณะ
ภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดว ยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดิน ที่ข อทําการจัด สรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ตั้งอยูใ นบริเวณ.............
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๖.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอีย ดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและบริเวณ
ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดินทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงความเชื่อมตอของ
โครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวม โดยใหแสดงรายละเอียดการจัดสรรที่ดินของโครงการตอเนื่อง
ไวดวย
๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) การแบ ง แปลงที่ ดิ น แปลงย อ ยเพื่ อ การจั ด จํ า หน า ยโดยให ร ะบุ ป ระเภท
ของเกษตรกรรม
(๒) การแบง แปลงที่ ดิน เพื่ อจั ด ทํ า สาธารณู ปโภคและบริ ก ารสาธารณะ เช น
ทางถนนและหรือทางน้ํา การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําระบบสงน้ําและระบายน้ํา
๖.๔ แผนผั ง ระบบสาธารณู ป โภคและบริ ก ารสาธารณะ ได แ ก แ ผนผั ง ที่ แ สดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี เชน
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา หรือระบบน้ําใช
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา
(๖) ระบบการสงน้ํา
(๗) แหลงน้ํา
(๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ
(๙) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพหลังจาก
การปรับปรุงพัฒ นาแลว รายละเอีย ดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงหบุรี และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A 1 โดยใหมุม
ดานลางขางขวา จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน) ชื่อโครงการ
ชื่อเจาของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณ
ระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือ
สถาปตยกรรมดวย
ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุ ญ าตจั ด สรรที่ ดิ น นอกจากหลั ก ฐานและรายละเอี ย ดที่ ต อ งแสดงตามความใน
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัด สรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้
๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนว ยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๗.๒ หลัก ฐานผลการพิ จ ารณารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่ งแวดลอมที่ไ ดรั บ
ความเห็น ชอบจากหนว ยงานที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดลอม
(ในกรณีตองจัดทํา)
๗.๓ วิ ธี ก ารในก ารปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ดิ น การรวม การปรั บ แต งให พื้ น ที่ ดิ น
เกิดความเหมาะสมในการจัดทําเกษตรกรรม ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๗.๔ 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
๗.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ
๗.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๗.๗ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัดใหมี
ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๗.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๗.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตองปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบีย บเรีย บรอย
ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๗.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
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หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดนิ ที่ทําการจัดสรร
ขอ ๘ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินทีท่ าํ การรังวัด
แบงเปนแปลงยอยหรือจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ โดยแบงเปน ๒ ขนาด คือ
๘.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๗๙ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ ไมเกิน
๕๐๐ ไร
๘.๒ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๘๐ แปลงขึ้น ไป หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ
เกินกวา ๕๐๐ ไร
ขอ ๙ การจัดสรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ที่ดินแปลงยอยเพื่อจําหนายตองมีเนื้อที่แตละแปลง
ไมต่ํากวา ๒ ไร โดยมีเนื้อที่ใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้นที่แปลงยอย
ขอ ๑๐ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ เปนเศษเสี้ยว หรือมีรูปรางที่ไมสามารถใชประโยชนได
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่ วกับคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๑๑ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด รวมทั้งการตอเชื่อม
กับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๑๑.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัด ใหมีใ นการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีค วามกวาง
ของเขตทางและผิวจราจรเปนสัดสวนที่สัมพันธกับจํานวนที่ดินแปลงยอยและเนื้อที่ทั้งโครงการ ดังนี้
(๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิว จราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ข นาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอย จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
- ถนนสายหลัก ต องมีค วามกวา งของเขตทางไมต่ํ ากว า ๑๒.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
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- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิว จราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ข นาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอย จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
ทั้งนี้ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมและตองดําเนินการตามขอ ๖.๔
๑๑.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรือทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๑.๑ นอกจาก
จะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๒ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๒.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๑๐๐ เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถ
ที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๒.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ ๕๐๐ เมตร
แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๒.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะไมเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน โดยไมตองจัดทําที่กลับรถ
ในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทาย
๑๒.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจดั ทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
๑๒.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๒.๓.๑ กรณีที่เปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา
๑๒.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
๑๒.๓.๒ กรณีที่เปน รูปตัว ที (T) ตองมีค วามยาวสุทธิข องไหลตัว ทีดา นละ
ไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และตองปาดมุมถนนขางละ
๓.๐๐ เมตร
๑๒.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๒.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๒.๔.๒ ถนนที่เปน ทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ ๓.๐๐ เมตร
และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
๑๒.๔.๓ ผิว จราจรอาจเปน คอนกรีต เสริมเหล็ก หรือแอสฟลตติค คอนกรีต
หรือคอนกรีตเสริมเหล็กราดดวยแอสฟลตหรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือราดยางแอสฟลตรองดวยชั้นวัสดุพื้นทาง
หรือลูกรัง หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ
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ขอ ๑๓ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๔ สะพาน สะพานทอ และทอลอด ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญ าตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการที่เชื่อมตอ
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่ วกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ถาผูจัดสรรที่ดินจัด ใหมีระบบไฟฟาใหดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๑๖ กรณีที่ที่ดิน จัดสรรตั้งอยูใ นเขตบริการของการประปาสวนภูมิภ าค หรือ การประปา
สวนทองถิ่น แลวแตกรณี หากผูจัดสรรจัดใหมีระบบประปา ตองใชบริการของหนวยงานนั้น โดยใหแสดง
หลักฐานจากการประปาวาสามารถใหบริการได
ขอ ๑๗ แหลงน้ํา ผูจัด สรรที่ดิน จะตองจัด หาหรือจัด ทําแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใช
ในการจัด สรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน ถาหากแหลงน้ําจาก
ธรรมชาติห รือ แหลง น้ํา จากชลประทานไม เพี ยงพอ ใหจั ด หาหรือ จัด ทํา แหล งน้ํ าสํ ารองเพื่ อใหมี น้ํา ใช
เพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป
ขอ ๑๘ ระบบการสงน้ํา ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอยทุกแปลง
และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงหบุรีพิจารณา
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่ วกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๙ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และขอบัญญัติหรือขอบังคับ
ของท อ งถิ่ น ที่ ที่ ดิ น จั ด สรรตั้ ง อยู ในกรณี ไ ม มี ข อ บั ญ ญั ติ ห รื อ ข อ บั ง คั บ เช น ว า นั้ น ให เ ป น อํ า นาจของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงหบุรี ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่ วกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๒๐ ระบบการระบายน้ํา
๒๐.๑ การระบายน้ํา ที่ ผ านการใช จ ากกิ จ กรรมตา ง ๆ และน้ํ า ฝนจากพื้ น ที่ ภ ายใน
โครงการโดยใชทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
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๒๐.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัด
น้ํ า เสี ย ไปแหล ง รองรั บ น้ํ า ทิ้ ง (คู ค ลองหรื อ ทางน้ํ า สาธารณะอื่ น ใด) ต อ งไม ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หาย
ตอสภาพแวดลอม
๒๐.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะต องไดรั บอนุ ญาตหรื อยิ น ยอมจากผู ดูแ ล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๒๐.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริมาณน้ําฝนใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติไมนอยกวา
๕ ป ของจังหวัดสิงหบุรี และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคาไมต่ํากวา ๐.๖
(๒) ปริมาณไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน ตองไมต่ํากวา ๒๐ ลูกบาศกเมตร
ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซึ่งตองเชื่อถือไดในทางวิชาการ โดยตอง
สอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๒๐.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๒) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดิน หิน กรวดทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถามี)
(๕) กรณีที่ร ะดับน้ําสูงสุด ของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด - ปด
๒๐.๖ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอ หรือรางระบายน้ําหรือ
คูคลอง (ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง (ในหนวยลูกบาศกเมตร
ตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลองแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
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รายการทั้งหมดนี้ตองจัด ทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคลองกับรายการคํา นวณ
ทางวิ ช าการที่ ส ามารถตรวจสอบความเพี ย งพอ และความมั่ น คงแข็ ง แรงของวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒๐.๗ กรณี ก ารใช ร ะบบท อ ระบายน้ํ า จะต อ งจั ด ทํ า แผนผั ง ระบบท อ ระบายน้ํ า และ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเส น ผา ศูน ย ก ลางภายในของทอ ระบายน้ํ า ขนาดเล็ก ที่ สุด ไมต่ํา กว า
๐.๔๐ เมตร 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 โ ดย
ไมเสียหาย
(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๑๐๐๐
ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ําและระดับน้ํา
ที่เครื่องสูบน้ํา เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ําเริ่มทํางาน
ตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ํา และหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน
(๖) บอพักทอระบายน้ําตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอยและตองแยกทอระบายน้ํา
เขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยน
ขนาดทอ และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา แตทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐานของจังหวัดสิงหบุรี
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสน ชั้น ความสูงต่ําของพื้น ที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสน ทอระบายน้ํา
โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากใชลํารางสาธารณะ
เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง
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ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและรายการ
คํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตนทั้งหมด
รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๒๑ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๒๑.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุก กิจ กรรมในแปลงที่ดินจัด สรร ถือเปน น้ําเสียที่จ ะตอง
ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรัก ษาคุณ ภาพสิ่งแวดลอม
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๒๑.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ เฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่ร วบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปน จุด เดียวหรือหลายจุด ก็ได และแตละระบบ
เหลานั้น จะใชวิ ธีหรือขบวนการบําบัด แบบใด วิธีใ ด ใหแสดงหรือระบุใ นแผนผังและรายการคํา นวณ
ทางวิชาการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒๑.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขาไป
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่ วกับผังเมือง
ขอ ๒๒ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการผังเมือง
หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ
ขอ ๒๓ ใหกัน พื้นที่ไวเพื่อใชประโยชนรว มกัน เชน พื้นที่สว นกลางสําหรับการจัดจําหนาย
ผลิตผลทางการเกษตร หรือการสันทนาการ ฯลฯ โดยคํานวณจากพื้นที่จัด จําหนายไมนอยกวารอยละ ๒
ทั้งนี้ ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไว ไมต่ํากวา ๔ ไร
หมวด ๙
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพืน้ ที่ใหเปนทีต่ ั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๒๔ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล หมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
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๒๔.๑ ที่ ดิ น เปล า ต อ งจั ด ให มี เ นื้ อ ที่ ไ ม น อ ยกว า ๒๐ ตารางวา และมี ค วามกว า ง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวน แตขอบัญญัติของทองถิ่น ใดกําหนดไว
สูงกวาก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติด ตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เชน ถนน พื้น ที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิต ผลทางการเกษตร หรือการสัน ทนาการ และหรือ
สาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
๒๔.๒ ที่ ดิ น พร อ มอาคาร ต อ งมี เ นื้ อ ที่ ไ ม น อ ยกว า ๑๖ ตารางวา มี ค วามกว า ง
ไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๒๔.๓ พื้น ที่สว นอื่นซึ่งผูจัด สรรที่ดินไดจัด ไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานัก งานของนิติบุค คล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาวไมนอยกวา
๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและจะเก็บ
คาใชจายสําหรับการใชเปน ที่ตั้งสํานัก งานของนิติบุค คลหมูบา นจัด สรร หรือนิติบุค คลตามกฎหมายอื่น
ไมไดทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๕ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดินดังกลาว
ตามขอ ๒๔.๑ หรือที่ดิน พรอมอาคารตามขอ ๒๔.๒ เปน สาธารณูปโภค สําหรับที่ดิน ที่เปนที่ตั้งพื้น ที่
สว นอื่ น ซึ่ง ผู จัด สรรที่ดิ น ได จั ด ไว เพื่อ เป น ที่ตั้ ง สํา นั ก งานของนิ ติบุ ค คลหมูบ า นจั ด สรรหรื อนิ ติ บุค คล
ตามกฎหมายอื่น เชน สํานัก งาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๒๔.๓ ผูจัด สรรที่ดินตองใหนิติบุค คลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปน
สาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๖ ในการประชุมจัด ตั้งนิติบุคคลหมูบานจัด สรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นผูจัดสรร
ที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุมตามสมควร

ใหไว ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
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