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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตราด 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตราด  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผังโครงการ  
และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตราด  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้

ใหใชขอกําหนดนี้แทน 
ขอ ๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตราดพิจารณาเห็นเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนในทางเกษตรกรรมที่สงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคมและประเทศโดยรวม  คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดตราด  จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได 

ท้ังนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เรื่อง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 
  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) ท่ีต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวงหรือทางสาธารณะ

ภายนอก 
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   (๔) การใชประโยชนท่ีดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  
โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ท่ีดินขอทําการจัดสรรเพื่อเกษตรกรรม  ต้ังอยูในบริเวณ...  (ระบุรายละเอียด
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแกแผนผังที่แสดง 
   (๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิท่ีนํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง  ๆ  ท่ีอยูภายในบริเวณและบริเวณ

ท่ีติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ท้ังของราชการและสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีท่ีมีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอ

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแกแผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภทของ

เกษตรกรรม 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ  เชน  ทางถนน

และหรือทางน้ํา  การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําระบบสงน้ํา 
  ๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแกแผนผังที่แสดง

รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  เชน 
   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา 
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา 
   (๖) ระบบการสงน้ํา 
   (๗) แหลงน้ํา 
   (๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ 
   (๙) ระบบอื่น  ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
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  แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน  และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตราด  และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A1  
โดยใหมุมดานลางขางขวา  จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีท่ีตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  
แผน)  ชื่อโครงการ  ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกร
ผูคํานวณระบบตาง  ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรม  และหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๖ โครงการและวิธีในการจัดสรรที่ดิน 
  ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตาม

ความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการ
จัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง  ๆ  ดังรายการตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๖.๓ วิธีการในการปรับปรุงพ้ืนที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพ้ืนที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการจัดทําเกษตรกรรม  ท้ังบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๖.๔ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดินจะจําหนาย  โดยวิธีเงินสดหรือเงินผอนตามระยะเวลา
ท่ีผูซื้อสามารถเลือกได 

  ๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
  ๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๖.๗ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากสาธารณะที่ผูจัดสรรจัดใหมีในบริเวณ

การจัดสรรที่ดิน 
  ๖.๘ ภาระผูกพันตาง  ๆ  ท่ีบุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๖.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนท่ีดินในที่ดินแปลงยอยท่ีผูซื้อจะตองปฏิบัติ  

เพ่ือประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
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  ๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น  ๆ  (ถามี)   
 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อท่ีของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 
 

ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทําการ
รังวัดแบงเปนแปลงยอยและจํานวนเนื้อท่ีเพ่ือจัดจําหนายทั้งโครงการ  โดยแบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

  ๗.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๗๙  แปลง  หรือเนื้อท่ีท้ังโครงการไมเกิน  
๕๐๐  ไร 

  ๗.๒ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๘๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อท่ีท้ังโครงการ
เกินกวา  ๕๐๐  ไร 

ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ท่ีดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตองมีเนื้อท่ีแตละแปลง
ไมตํ่ากวา  ๒  ไร  โดยมีเนื้อท่ีใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ  ๙๐  ของพื้นที่แปลงยอยและ
ตองติดถนนโดยมีความกวางดานติดถนนไมนอยกวา  ๑๐  เมตร 

ขอ ๙ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ 
 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 
 

ขอ ๑๐ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง  ๆ  ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  รวมทั้งการตอเชื่อม
กับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

  ๑๐.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความ
กวางของเขตทางและผิวจราจร  ดังนี้ 

   (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก 
   - ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไม ตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร   

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
   - ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไม ตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอยจํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 
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   (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ 
    - ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร   

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
    - ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอยจํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

ท้ังนี้  ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมและตองดําเนินการตามขอ  ๕  (๕.๔) 
  ๑๐.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตาม  ขอ  ๑๐.๑  
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีท่ีกลับรถ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๑๐๐  เมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถ 

ท่ีบริเวณปลายตันของถนน 
  ๑๑.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ  ๕๐๐  เมตร  

แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ  ๕๐๐  เมตร  ตองจัดทําที่กลับรถ  ตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
   ๑๑.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน

ของถนนมีระยะไมเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน  โดยไมตองจัดทําที่กลับรถ  
ในบริเวณที่ครบระยะ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทาย 

   ๑๑.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย 

  ๑๑.๓ ท่ีกลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 
   ๑๑.๓.๑ กรณีท่ีเปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมตํ่ากวา  

๑๒.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร 
   ๑๑.๓.๒ กรณีท่ีเปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละไม

ตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  ท้ังสองดาน  ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  และตองปาดมุมถนนขางละ  ๓  เมตร 
  ๑๑.๔ ระดบัความสูงของหลังถนน 
   ๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
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   ๑๑.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ  ๓  เมตร  และ
ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง 

   ๑๑.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือแอสฟสทติคคอนกรีต  
หรือ  คอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลท  หรือปูทับดวยวัสดุอื่น  หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้น
วัสดุ  พ้ืนทาง  หรือลูกรัง  หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ 

ขอ ๑๒ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร 
ขอ ๑๓ สะพาน  สะพานทอ  และทอลอด 
  ๑๓.๑ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซึ่งกวางไมเกิน  ๒.๐๐  เมตร  จะตองทํา

เปนทาลอด  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ๑๓.๒ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชนซึ่งกวางตั้งแต  ๒.๐๐  เมตร  แตไมเกิน  

๕.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานทอตามแบบกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ๑๓.๓ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนท่ีมีความกวางตั้งแต  ๕.๐๐  เมตรขึ้นไป  

แตไมเกิน  ๑๐.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานชวงเดียว  ตามแบบกอสรางที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๑๓.๔ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนท่ีมีความกวางเกินกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  
จะตองทําเปนสะพาน  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๑๔ ถาผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีระบบไฟฟาใหดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน  แผนผังที่
ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา 

ขอ ๑๕ กรณีท่ีท่ีดินจัดสรรตั้งอยูในเขตบริการของ  การประปาสวนภูมิภาค  หากผูจัดสรรจัดใหมี
ระบบประปา  ตองใชบริการของหนวยงานนั้น  โดยใหแสดงหลักฐานจากการประปาวา สามารถใหบริการได 

 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 

 
ขอ ๑๖ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด  

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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และขอบัญญัติของทองถิ่น  เรื่อง  การเก็บขนและกําจัดขยะปฏิกูลและมูลฝอย 
 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
 

ขอ ๑๗ ระบบการระบายน้ํา 
  ๑๗.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง   ๆ และน้ําฝนจากพื้นที่ภายในโครงการ  

โดยใชทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง  ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
  ๑๗.๒ ปริมาณของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไปสูแหลง

รองรับน้ําทิ้ง  (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินขางเคียง 
  ๑๗.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล

รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น  ๆ 
  ๑๗.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติไมนอย

กวา  ๕  ป  ของจังหวัดตราด  และสัมประสิทธิ์การไหลนองน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคา 
ไมตํ่ากวา  ๐.๖ 

   (๒) ปริมาณไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน  ตองไมตํ่ากวา  ๒๐  
ลูกบาศกเมตร  ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอื่นตามขอมูลท่ีอางอิงซึ่งตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ  โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง 

  ๑๗.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ํา  และบอพัก  (พรอมฝา)  หรือรางระบายน้ํา  หรือ  คูคลอง 
   (๒) บอสูบหรือสถานีสูบ  (ถามี)  ภายในตองมีเครื่องสูบน้ําตะแกรงดักขยะ

และบริเวณดักเศษดินทราย 
   (๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ  โดยใหมีตะแกรงดักขยะ 
   (๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา  และจากระบบบําบัดน้ําเสีย  (ถามี) 
   (๕) กรณีท่ีระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ําบอสูบ    

หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา  เปด  -  ปด 
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  ๑๗.๖ รายการคํานวณ  (ท่ีตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
   (๑) พ้ืนที่รองรับน้ําฝน  หรือพ้ืนที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา  

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

ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 
   (๓) ขนาดของทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลองแตละบริเวณ 
   (๔) ระดับความลาดเอียงของทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือ  คูคลอง 
   (๖) ความลึกของทองทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  และสอดคลองกับรายการคํานวณ

ทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ีใชในระบบได  โดยผู
คํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๗.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ 

   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุด  ไมตํ่ากวา  
๔๐  เซนติเมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุท่ีเปนทอระบายน้ํา  ตอง 
    ก. เปนวัสดุท่ีทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 
    ข. รับน้ําหนักจากพื้นที่ดานบน  และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดย

ไมเสียหาย 
   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํ า   ขนาดเสนผาศูนยกลาง   

๔๐  เซนติเมตร  ตองลาดเอียงไมตํ่ากวา  ๑  :  ๕๐๐  และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียง 
ไมตํ่ากวา  ๑  :  ๑๐๐๐  ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา 

   (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ําและ
ระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา  เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 

   (๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ํา  หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน  
นอกจากจะมีระบบพิ เศษเพื่อการสงน้ํ าไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ํ าในทางน้ํ าหรือแหลงน้ํ า
สาธารณประโยชน 
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   (๖) บอพักทอระบายน้ํา  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอยและตองแยก 
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน  และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมี
ทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ  และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา  แตท้ังนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของจังหวัดตราด 

   (๗) กรณีพ้ืนที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน  ใหแสดง 
    ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา

โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
    ข. ระดับของพื้นที่ท่ีจะปรับแตง  โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม 
   (๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากใชลํารางสาธารณะ

เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง 
ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและ

รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง  ๆ  ตามขอ
ตนทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน  หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๘ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๘.๑ นํ้าที่จะระบายออกนอกโครงการ  หากเปนน้ําเสียจะตองผานระบบบําบัด

เพ่ือใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เรื่องกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร  และกําหนดใหท่ีดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 
ท่ีจะตองถูกควบคุมปลอยน้ําเสียลงสูแหลงสาธารณะ  หรือออกสูสิ่งแวดลอม  หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  
จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๘.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ  เฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  และแตละระบบ
เหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณ
ทางวิชาการ  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๘.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขา
ไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา 



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผังเมือง 

 
 

ขอ ๑๙ การใชประโยชนท่ีดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย  วาดวย
การผังเมือง 

 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ 

 

 

ขอ ๒๐ ผูจัดสรรที่ดินจะตองกันพ้ืนที่ไวเพ่ือใชประโยชนรวมกัน  เชน  พ้ืนที่สวนกลางสําหรับ
การจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร  หรือการสันทนาการ  หรือบริการสาธารณะอื่น  โดยคํานวณจากพื้นที่ 
จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ  ๒  ท้ังนี้ไมใหแบงแยกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพ้ืนที่
แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๔  ไร  โดยจะตองมีขนาดและรูปแปลงที่เหมาะสม  สะดวกแกการใชสอย 

ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีผูจัดสรรที่ดินรายใดแสดงความประสงคไวในคําขออนุญาตจัดสรรที่ดินวา  
จะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพ้ืนที่
ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ท่ีดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  
ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น  ๆ  เชน  ถนน  
พ้ืนที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร   หรือการสันทนาการและหรือ
สาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

(๒) ท่ีดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  
และใหมีพ้ืนที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

(๓) พ้ืนที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพ่ือเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพ้ืนที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาวไมนอยกวา  
๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและ 
จะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่นไมได  ท้ังนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง 



 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๒๒ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๒๑  (๑)  หรือท่ีดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๑  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปน
ท่ีต้ังสํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๒๓ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ได  จดทะเบียน
แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บุญชวย  เกิดสุคนธ 
ผูวาราชการจังหวัดตราด 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตราด 
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