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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดพิจิตร จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด
พิจิตร พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใ ชบังคับกับการจัดสรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียน
แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดพิจิตร พิจารณาเห็น เปน การจําเปน
เพื่ อ ประโยชนใ นทางเกษตรกรรมที่ ส งผลทางด านเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศไทยโดยรวม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจิตรจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธกี ารจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน ดังนี้
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๖.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เส น ทางที่ เ ข า ออกสู บ ริ เ วณการจั ด สรรที่ ดิ น จากทางหลวงหรื อ
ทางสาธารณะภายนอก
(๔) การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งตามกฎหมายว า ด ว ย
การผังเมือง โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรรเพื่อเกษตรกรรม ตั้งอยูในบริเวณ
............. (ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๖.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอีย ดของที่สาธารณประโยชน ตาง ๆ ที่ อยูภ ายในบริเวณและ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวม โดยใหแสดงรายละเอียดการจัดสรรที่ดินของโครงการ
ตอเนื่องไวดวย
๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
ของเกษตรกรรม
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เชน
ทางถนนและหรือทางน้ํา การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําระบบสงน้ําและระบบระบายน้ํา
๖.๔ แผนผังระบบสาธารณู ปโภคและบริ การสาธารณะ ได แ กแ ผนผั งที่แ สดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จัดใหมี เชน
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา หรือระบบน้ําใช
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
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(๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา
(๖) ระบบการสงน้ํา
(๗) แหลงน้ํา
(๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ
(๙) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจิตร และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A 1
โดยใหมุมดานลางขางขวา จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน)
ชื่อโครงการ ชื่อเจาของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบ
และวิศ วกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดง
ตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการ
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้
๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ไดรับ
การเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(ในกรณีตองจัดทํา)
๗.๓ วิ ธี ก ารในการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ดิ น การรวม การปรั บ แต ง พื้ น ที่ ดิ น ให เ กิ ด
ความเหมาะสมในการจัดทําเกษตรกรรม 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
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๗.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๗.๗ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรที่ดิน
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๗.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๗.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตองปฏิบัติ
เพื่อประโยชนต อชุม ชนทางดานความสงบสุ ข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปน ระเบีย บ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๗.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๘ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทํา
การรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายหรือจํานวนเนื้อที่ทั้งโครงการ โดยแบงเปน ๓ ขนาด คือ
๘.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๗๙ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการไมเกิน
๕๐๐ ไร
๘.๒ ขนาดใหญ จํ า นวนแปลงย อ ยตั้ ง แต ๘๐ แปลงขึ้ น ไป หรื อ เนื้ อ ที่
ทั้งโครงการเกินกวา ๕๐๐ ไร
ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตองมีเนื้อที่แตละแปลง
ไมต่ํากวา ๒ ไร โดยมีเนื้อที่ใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของเนื้อที่แปลงยอย
ขอ ๑๐ หามแบ งแปลงที่ ดิน เปน แนวตะเข็บ เปน เศษเสี้ยว หรื อมี รูป รางที่ไ มส ามารถ
ใชประโยชนได
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๑๑ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ในที่ดิ น จัด สรรทั้งหมด รวมทั้ ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
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๑๑.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ ใหมีความ
กวางของเขตทางและผิวจราจรเปนสัดสวนที่สัมพันธกับจํานวนที่ดินแปลงยอยและเนื้อที่ทั้งโครงการ
ดังนี้
(๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสาํ หรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสาํ หรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอย จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลงใหถือวาเปนถนนสายหลัก
ทั้งนี้ ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมและตองดําเนินการตามขอ ๖.๔
๑๑.๒ ถนนที่เปน ทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดิน ที่บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหรือทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๑.๑
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๒ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๒.๑ ถนนที่มรี ะยะยาวเกินกวา ๑๐ เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถ
ที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๒.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ ๕๐๐ เมตร
แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๒.๒.๑ หากระยะตั้ ง แต จุ ด ที่ ค รบ ๕๐๐ เมตร จุ ด สุ ด ท า ยไปจนถึ ง
จุด ปลายตัน ของถนนมี ร ะยะไมเ กิ น ๒๕๐ เมตร ใหจั ด ทํา ที่ ก ลับ รถที่ บ ริ เวณปลายตัน ของถนน
โดยไมตองจัดทําที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทาย
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๑๒.๒.๒ หากระยะตั้ ง แต จุ ด ที่ ค รบ ๕๐๐ เมตร จุ ด สุ ด ท า ยไปจนถึ ง
จุดปลายตันของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
๑๒.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๒.๓.๑ กรณีที่เปน วงเวี ยน ตองมีรัศ มี ความโคง วัด ถึงกึ่งกลางถนน
ไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
๑๒.๓.๒ กรณี ที่ เ ป น รู ป ตั ว ที (T) ต อ งมี ค วามยาวสุ ท ธิ ข องไหล ตั วที
ดานละไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และตองปาดมุม
ถนนขางละ ๓.๐๐ เมตร
๑๒.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๒.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๒.๔.๒ ถนนที่ เ ป น ทางแยกต อ งปาดมุ ม ถนนที่ ท างแยกข า งละ
๓.๐๐ เมตร และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
๑๒.๔.๓ ผิ ว จราจรอาจเป น คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หรื อ แอสฟ ล ท
ติดคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟลท
รองดวยชั้นวัสดุพื้นทาง หรือลูกรัง หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ
ขอ ๑๓ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๔ สะพาน สะพานทอ และทอลอด ใหจัดทําตามแบบการกอสราง ที่ไดรับอนุญาต
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการ
ที่ตอเชื่อม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ถาผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีระบบไฟฟาใหดําเนิน การจัดทําตามแบบแปลนแผนผัง
ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
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ขอ ๑๖ กรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูในเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปา
สวนทองถิ่น แลวแตกรณี หากผูจัดสรรจัดใหมีระบบประปา ตองใชบริการของหนวยงานนั้น โดยให
แสดงหลักฐานจากการประปาวาสามารถใหบริการได
ขอ ๑๗ แหลงน้ํา ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใชในการ
จัดสรรที่ดิ น เพื่อ การเกษตรกรรมแตล ะประเภทใหเพี ยงพอตามความจํ าเปน ถ าหากแหลง น้ํา จาก
ธรรมชาติ ห รื อ แหล ง น้ํ า จากชลประทานไม เ พี ย งพอ ให จั ด หาแหล ง น้ํ า สํ า รองเพื่ อ ให มี น้ํ า ใช
เพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป
ขอ ๑๘ ระบบการสงน้ํา ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ํา ผานที่ดินแปลงยอย
ทุกแปลง และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจิตรพิจารณา
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๙ การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาด
และความเปน ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และขอบัญญัติหรือ
ขอบังคับของทองถิ่นที่ที่ดินจัดสรรตั้งอยู ในกรณีไมมีขอบัญญัติหรือขอบังคับเชนวานั้นใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจิตร ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๒๐ ระบบการระบายน้ํา
๒๐.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน
โครงการ โดยใชทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
๒๐.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ํา ระบบบําบัด
น้ําเสียไปสูแ หลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่น ใด) ตองไม ใ หเกิดความเสียหาย
ตอสภาพแวดลอม
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๒๐.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๒๐.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริม าณน้ํา ฝน ใชเ กณฑปริ ม าณฝนตกปกติโ ดยเฉลี่ยในคาบอุบั ติ
ไมนอยกวา ๕ ป ของจังหวัดพิจิตร และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอย
ตองมีคาไมต่ํากวา ๐.๖
(๒) ปริ ม าณไหลซึ ม เข า ระบบท อ ระบายน้ํ า ต อ วั น ต อ งไม ต่ํ า กว า
๒๐ ลู ก บาศก เ มตร ต อ ความยาวท อ ระบายน้ํ า ๑ กิ โ ลเมตร หรื อ ค า อื่ น ตามข อ มู ล ที่ อ า งอิ ง ซึ่ ง
ตองเชื่อถือไดในทางวิชาการ โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๒๐.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๒) บอสู บหรื อสถานีสู บ (ถา มี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํ า ตะแกรง
ดักขยะและบริเวณดักเศษดิน หิน กรวดทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถามี)
(๕) กรณี ที่ ร ะดั บ น้ํ า สู ง สุ ด ของแหล ง รองรั บ น้ํ า ทิ้ ง สู ง กว า ระดั บ ท อ น้ํ า
บอสูบหรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด - ปด
๒๐.๖ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา
หรือคูคลอง (ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง (ในหนวย
ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลองแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
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รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิช าการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่น คงแข็งแรงของวัสดุที่ใ ชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒๐.๗ กรณี การใช ระบบทอระบายน้ําจะต องจัดทํ าแผนผังระบบท อระบายน้ํ า
และการจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางภายในของท อ ระบายน้ํ า ขนาดเล็ ก ที่ สุ ด
ไมต่ํากวา ๐.๔๐ เมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนักจากพื้นที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดย
ไมเสียหาย
(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมต่ํากวา
๑ : ๑๐๐๐ ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ํา
และระดั บน้ํ าที่เ ครื่อ งสู บน้ํา เริ่ม หรือ หยุ ดทํา งานให เปน ไปตามหลัก วิช าการ โดยระดับ น้ําสู งสุ ด
ที่เครื่องสูบน้ําเริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ํา และหรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ํา
หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บอพักทอระบายน้ํา ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอยและตอ งแยก
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางจากบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมีทุกจุด
ที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา แตทั้งนี้ใ หเปน ไปตามมาตรฐาน
ของจังหวัดพิจิตร
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เส น ชั้ น ความสู ง ต่ํ า ของพื้ น ที่ ล งในแผนผั ง แสดงแนวเส น
ทอระบายน้ํา โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
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(๘) ตองแสดงแหลง รองรับ น้ําทิ้ งให ชัด เจนบนแผนผัง หากใชลํา ราง
สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้ง
ในกรณี แ ยกระบบระบายน้ํ า เสี ย ออกจากระบบระบายน้ํ า ฝนให แ สดงแบบรายละเอี ย ด
และรายการคํานวณทางวิช าการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ
ตามขอตนทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๒๑ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๒๑.๑ น้ํ า ที่ ผ า นการใช จ ากทุ ก กิ จ กรรมในแปลงที่ ดิ น จั ด สรร ถื อ เป น น้ํ า เสี ย
ที่จะตองไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๒๑.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดินแปลง
ยอยหรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได และแตละ
ระบบเหลานั้นจะใชวิธีหรือกระบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการ
คํานวณทางวิชาการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม
๒๑.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง ที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๒๒ การใชป ระโยชน ที่ดิ น ภายในเขตผั งเมือ งใหอ ยูภ ายใต บทบัญ ญัติ ของกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง
หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ
ขอ ๒๓ ใหกันพื้นที่ไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน เชน พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนาย
ผลิตผลทางการเกษตร หรือการสันทนาการ ฯลฯ โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ ๒
ทั้งนี้ ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๔ ไร
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หมวด ๙
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งของสํานักงานนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๒๔ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดิน จะตองจัดสรรพื้น ที่ใหเปนที่ตั้งของสํานักงาน
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๒๔.๑ ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวาง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวนแตขอบัญญัติของทองถิน่ ใดกําหนดไว
สูงกวาก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เชน ถนน พื้นที่สวนกลางสําหรับจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร หรือการสันทนาการ และหรือ
สาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
๒๔.๒ ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวาง
ไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๒๔.๓ พื้ น ที่ ส ว นอื่ น ซึ่ ง ผู จั ด สรรที่ ดิ น ได จั ด ไว เ พื่ อ เป น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานของ
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัด
ใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคาร
ดัง กลา วไมน อ ยกว า ๖๔ ตารางเมตร อาคารดัง กลา วจะต อ งอยู บ นที่ ดิ น แปลงบริ ก ารสาธารณะ
ในโครงการจัดสรรที่ดิน และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิตบิ ุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๕ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๒๔.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๔.๒ เปนสาธารณูปโภคสําหรับที่ดินที่เปน
ที่ตั้งพื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เชน สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๒๔.๓ ผูจ ดั สรรทีด่ นิ ตองใหนติ บิ คุ คล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา
และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
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ขอ ๒๖ ในการประชุ ม จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น
ผูจัดสรรที่ดิน ต องอํานวยความสะดวกในด านเอกสาร บัญชีรายชื่อผู ซื้อที่ดิน จัดสรร และสถานที่
ประชุมตามสมควร
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ปรีชา เรืองจันทร
ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจิตร

