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ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดราชบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๑๔ (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง

โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรร

ที่ดินกลางดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด

ราชบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใด  ขัดแยงกับขอกําหนดนี้ใหใช

ขอกําหนดนี้ 

ขอ ๔ ขอกําหนดนี้  ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียน

แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใชบังคับ 

ขอ ๕ ในกรณี  ที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี  พิจารณาเห็นเปนการจําเปน 

เพื่อประโยชนในทางเกษตรกรรม  ที่สงผลทางดานเศรษฐกจิและสังคมของประเทศโดยรวม  คณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี  โดยมติเปนเอกฉันทจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดเปนการเฉพาะราย 

ก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผังโครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

 

ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

  ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้ 
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  ๖.๑ แผนผังสังเขปไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง  หรือทางสาธารณะ

ภายนอก 
   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  

โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ที่ดินขอทําการจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรมตั้งอยูในบริเวณหมายเลข.............. 
ของที่ดิน..........................................(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๖.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแกแผนผังที่แสดง 
   (๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ที่อยูภายในบริเวณและ

บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของราชการและสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอ

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแกแผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภทของ

เกษตรกรรม 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ  เชน   

ทางถนนและหรือทางน้ํา  การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําระบบสงน้ํา 
  ๖.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแก  แผนผังที่แสดง

รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  เชน 
   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา  หรือระบบน้ําใช 
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบการบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา 
   (๖) ระบบการสงน้ํา 
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   (๗) แหลงน้ํา 

   (๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ 

   (๙) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพ

หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  รายละเอียดของส่ิงที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตาม

ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี  และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาด มาตรฐาน  

A1  โดยใหมุมดานขางขวา  จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงผังเกินกวา  ๑  แผน)  

ชื่อโครงการ  ชื่อเจาของที่ดิน  ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบ  

และวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 

วาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๗ ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดง

ตามความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการ

ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องราวตาง ๆ  ดังรายการตอไปนี้ 

  ๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  

(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงาน   การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๗.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ

เหมาะสมในการจัดทําการเกษตรกรรม  ทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๗.๔ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน  จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอนตาม

ระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๗.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ 

  ๗.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 

  ๗.๗ สิทธขิองผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะ  ที่ผูจัดสรรที่ดิน

จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
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  ๗.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๗.๙ สัญญาหรือเง่ือนไข  ในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตองปฏิบัติ

เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานสาธารณสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบเรียบรอย
ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๗.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 
 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 

 

ขอ ๘ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทําการ
รังวัดแบงเปนแปลงยอยและจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ  โดยแบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

  ๘.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๗๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการไมเกิน  
๕๐๐  ไร 

  ๘.๒ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๘๐  แปลงขึ้นไปหรือเนื้อที่ทั้งโครงการ 
เกินกวา  ๕๐๐  ไร 

ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตองมีเนื้อที่แตละแปลง
ไมตํ่ากวา  ๒  ไร  โดยมีเนื้อที่ใชในการทําการเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ  ๙๐  ของพื้นที่แปลงยอย 

ขอ ๑๐ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บเปนเศษเสี้ยว  หรือมีรูปรางที่ไมสามารถใช
ประโยชนได 

 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๑๑ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ  ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  รวมทั้งการ
ตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

  ๑๑.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ ดินแตละโครงการใหมี   
ความกวางของเขตทางและผิวจราจร  ดังนี้ 

   (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก 
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    -  ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 

    -  ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ 

ที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

   (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ 

    -  ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 

    -  ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ 

ที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

   ทั้งนี้  ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมและตองดําเนินการตามขอ  ๖.๔ 

  ๑๑.๒ ถนนที่เปนทางเขาออก  ของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน  

หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดขอ  ๑๑.๑  นอกจาก

จะมีเกณฑบังคับอยางอื่น 

ขอ ๑๒ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหที่กลับรถ  ดังนี้ 

  ๑๒.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๑๐๐  เมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทํา

ที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน 

  ๑๒.๒ ถนนที่ม ีระยะยาวเกินกวา   ๕๐๐   เมตร   ใหจัดทําที ่กลับรถทุกระยะ   

๕๐๐  เมตร  แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ  ๕๐๐  เมตร  ตองจัดทําที่กลับรถ  ตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

   ๑๒.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที ่ครบ   ๕๐๐  เมตร   จุดสุดทายไปจนถึง 

จุดปลายตันของถนนมีระยะไมเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายทางตันของ

ถนนโดยไมตองจัดทําที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทาย 

   ๑๒.๒.๒ หากระยะตั้งแตที ่จุดครบ   ๕๐๐  เมตร   จุดสุดทายไปจนถึง 

จุดปลายตันของถนนมีระยะเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย 
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  ๑๒.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 

   ๑๒.๓.๑ กรณีที ่เปนวงเวียน   ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ ่งกลางถนน   

ไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร 

   ๑๒.๓.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละ

ไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  ทั้งสองดานผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  และตองปาดมุมถนนขางละ  

๓.๐๐  เมตร 

  ๑๒.๔ ระดับความสูงของหลังถนน 

   ๑๒.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 

   ๑๒.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ  ๓.๐๐  เมตร  

และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง 

   ๑๒.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ  แอสฟลทติดคอนกรีต   

หรือคอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลท  หรือปูทับดวยวัสดุอื่น  หรือลาดยางแอสฟสทรองดวย

ชั้นวัสดุพื้นทาง  หรือลูกรัง  หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ 

ขอ ๑๓ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร 

ขอ ๑๔ สะพาน  สะพานทอ  และทอลอด  ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนในโครงการที่ตอเชื่อม 
 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๑๕ ถาผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีระบบไฟฟาใหดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผัง 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเร่ืองไฟฟา 

ขอ ๑๖ กรณีที่ที่ดินจัดสรรต้ังอยูในเขตบริการของการประปานครหลวง  หรือการประปา     

สวนภูมิภาค  แลวแตกรณี  หากผูจัดสรรใหมีประปา ตองใชบริการหนวยงานนั้นโดยใหแสดงหลักฐาน      

จากการประปาวาสามารถใหบริการได 
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หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 

 

ขอ ๑๗ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  และขอบัญญัติ
ของทองถิ่นที่ที่ดินจัดสรรต้ังอยู  เร่ือง  การเก็บ ขนและกําจัด ขยะ ปฏิกูลและมูลฝอย 

 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 

ขอ ๑๘ ระบบระบายน้ํา 
  ๑๘.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ  และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน

โครงการโดยใชทอรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง  ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
  ๑๘.๒ ปริมาณของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไปสู

แหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คู  คลอง  หรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินขางเคียง 
  ๑๘.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองได รับอนุญาตหรือยินยอมจาก 

ผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ 
  ๑๘.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณน้ําฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติ 

ไมนอยกวา  ๕  ป  ของจังหวัดราชบุรี  และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอย
ตองมีคาไมตํ่ากวา  ๐.๖ 

   (๒) ปริมาณไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน  ตองไมตํ่ากวา  ๒๐  
ลูกบาศกเมตร ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิง  ซ่ึงตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ  โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอรางระบายน้ําหรือคูคลอง 

  ๑๘.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ํา  และบอพัก  (พรอมฝา)  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   (๒) บอสูบหรือสถานีสูบ  (ถามี)  ภายในตองมีเคร่ืองสูบน้ําตะแกรงดักขยะ  

และบริเวณดักเศษดินทราย 
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   (๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมโครงการ  ใหมีตะแกรงดักขยะ 
   (๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา  และจากระบบบําบัดน้ําเสีย  (ถามี) 
   (๕) กรณี  ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้ง  สูงกวาระดับทอน้ําบอสูบ

หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา  เปด - ปด  โดยทําเปนคันดินกั้นน้ํา  หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบโครงการจัดสรรที่ดิน  เพื่อปองกันน้ําทวมไวดวย 

  ๑๘.๖ รายการคํานวณ  (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
   (๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน  หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา  

หรือคูคลอง  (ในหนวยตารางเมตร) 
   (๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง  (ในหนวย

ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 
   (๓) ขนาดของทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลองแตละบริเวณ 
   (๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอหรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   (๖) ความลึกของทองทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   รายการทั้งหมดนี้  ตองจัดทําข้ึนตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  และสอดคลองกับ

รายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชใน
ระบบไดโดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๘.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ 

   (๑) ขนาดของเสนผาศูนยกลางภายในทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมตํ่ากวา  
๐.๔๐  เมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา  ตอง 
    ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 
    ข. รับน้ําหนักจากพื้นที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดยไมเสียหาย 
   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๐.๔๐  เมตร  

ตองลาดเอียงไมตํ่ากวา  ๑ : ๕๐๐  และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมตํ่ากวา   
๑ : ๑๐๐๐  ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา 
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   (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ํา   
และระดับน้ําที่เคร่ืองสูบน้ําเร่ิมหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการโดยระดับสูงที่สุดที่เคร่ืองสูบน้ํา
เร่ิมทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 

   (๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน  
นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน 

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา  ตองจัดใหมีประจํายอยทุกแปลงยอยและตองแยก 
ทอระบายน้ําออกจากกัน  และระยะระหวางบอพักตองไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมีทุกจุดที่มีการ
เปลี่ยนขนาดทอ  และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา  แตทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐานของ 
จังหวัดราชบุรี 

   (๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงตํ่าตางกัน  ใหแสดง 
    ก. เสนชั้นความสูงตํ่าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา

โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
    ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง  โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม 
   (๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชดัเจนในแผนผัง  หากใชลํารางสาธารณะ

เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง 
   ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบ

รายละเอียดและรายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกออกจากกัน  แตละระบบตองมี
รายละเอียดตาง ๆ  ตามขอตนทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน  หรือบรรจบกัน
ของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๙ ระบบบาํบัดน้ําเสีย 
  ๑๙.๑ น้ําที่จะระบายออกนอกโครงการหากเปนน้ําเสียจะตองผานระบบบําบัด

เพื่อใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวย  การสงเสริมและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับจึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๙.๒ ระบบบําบัดน้ําเสีย  จะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบาํบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  และแตละระบบ
เหลานั้นจะใชวิธี หรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณ
ทางวิชาการโดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๙.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา 



หนา   ๑๔ 
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หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

 

 

ขอ ๒๐ การใชประโยชนที่ดิน  ภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
วาดวยการผังเมือง 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารจัดการโครงการ 

 

 

ขอ ๒๑ ใหกันพื้นที่ไว จัดทําตลาดกลางเพื่อเกษตรกรรม   หรือบริการสาธารณะอื่น   
โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ  ๒  ทั้งนี้  ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง
เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๔  ไร  โดยจะตองมีความกวางของดานใดดานหนึ่ง 
ไมนอยกวา  ๒๐.๐๐  เมตร  กรณีมีส่ิงปลูกสรางใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองจัดใหมี
ระบบการปองกันอัคคีภัย  พรอมแสดงแผนผังภูมิทัศนการจัดทําใหชัดเจน 

 
หมวด  ๙ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
หรือนิติบคุคลตามกฎหมายอื่น 

 

 

ขอ ๒๒ ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค  จะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๒๒.๑ ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ  เชน ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนาย
ผลิตผลทางการเกษตร  หรือการสันทนาการ  ที่จอดรถสวนกลาง  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหาร
สําหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

  ๒๒.๒ ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  ความกวางไมนอยกวา  
๔.๐๐  เมตร  และใหมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  เมตร 

  ๒๒.๓ พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผู จัดสรรที่ ดินไดจัดไว   เพื่อเปนที่ ต้ังสํานักงานของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัด
ใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  แลวใหถือวาที่ดินดังกลาวตาม  
ขอ  ๒๒.๑   หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๒.๒  เปนสาธารณูปโภค   สวนที่ดินที่เปนที่ต้ังสํานักงาน  
สโมสร ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์
รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๒๓ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฏหมายอื่น 
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วงศศักด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย 
ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี 


