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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
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
บัญ ญัติ ใ หก ระทํ าได โ ดยอาศัย อํ านาจตามบทบั ญ ญัติ แห ง กฎหมาย คณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิน จั งหวั ด
สุพรรณบุรี จึ งออกขอกํ าหนดเกี่ย วกั บ การจั ด ทํ าแผนผั ง โครงการ และวิ ธีก าร ในการจั ด สรรที่ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอ กํ าหนดนี้ เ รีย กว า “ขอ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ การจัด สรรที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมจัง หวั ด
สุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้ใหใช
ขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียนแบงแยก
เปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
ขอ ๕ ในกรณีที่ค ณะกรรมการจัด สรรที่ดิน จังหวั ด สุพ รรณบุรี พิจารณาเห็ น เปน การจํ าเป น
เพื่อประโยชนในทางเกษตรกรรมที่สงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง เรื่องกําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธกี ารจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้
๖.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
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(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจาก ทางหลวง หรือทางสาธารณะ
ภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดว ยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรรเพื่อเกษตรกรรม ตั้งอยูในบริเวณ (ระบุรายละเอียด
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๖.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและบริเวณ
ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดินทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอของโครงการ
ทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวม โดยใหแสดงรายละเอียดการจัดสรรที่ดินของโครงการตอเนื่องไวดวย
๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัด จําหนายโดยใหร ะบุประเภทของ
เกษตรกรรม
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เชน ทางถนน
และหรือทางน้ํา การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําระบบสงน้ําและระบบระบายน้ํา
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
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(๗) แหลงน้ํา
(๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ
(๙) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผั ง ทุ ก รายการจะต อ งแสดงรายละเอี ย ดของสิ่ ง ที่ ป รากฏอยู ใ นสภาพป จ จุ บั น และสภาพหลั ง จาก
การปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี และจะตองจัดทําบนกระดาษ ขนาดมาตรฐาน A1 โดยใหมุม
ดานลางขางขวา จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน) ชื่อโครงการ
ชื่อเจาของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณ
ระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และ
หรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดง ตามความในมาตรา ๒๓
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐาน
การดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้
๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนว ยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการ
เห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณี
ตองจัดทํา)
๗.๓ วิธีก ารในการปรับ ปรุง พื้น ที่ ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้น ที่ดิน เกิด ความ
เหมาะสมในการจัดทําเกษตรกรรม 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 นตาม
ระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๗.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ
๗.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๗.๗ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร จัดใหมี
ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๗.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
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๗.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตองปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงามความเปนระเบียบเรีย บรอย
ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๗.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดนิ ที่ทําการจัดสรร
ขอ ๘ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินทีท่ าํ การรังวัด
แบงเปนแปลงยอยหรือจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ โดยแบงเปน ๒ ขนาด คือ
๘.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๗๙ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการไมเกิน
๕๐๐ ไร
๘.๒ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๘๐ แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ เกินกวา
๕๐๐ ไร
ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตองมีเนื้อที่ แตละแปลง
ไมต่ํากวา ๒ ไร โดยมีเนื้อที่ใชในการทําการเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้นที่แปลงยอย
ขอ ๑๐ ห า มแบ ง แปลงที่ ดิ น เป น แนวตะเข็ บ เป น เศษเสี้ ย ว หรื อ มี รู ป ร างที่ ไ ม ส ามารถใช
ประโยชนได
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่ วกับคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๑๑ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด รวมทั้งการตอเชื่อม
กับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๑๑.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ ใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร เปนสัดสวนที่สัมพันธกับจํานวนที่ดินแปลงยอยและเนื้อที่ทั้งโครงการ ดังนี้
(๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
- ถนนสายหลักตองมีค วามกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
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- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดินแปลงยอย
จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
- ถนนสายหลัก ตองมีค วามกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดินแปลงยอย
จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
ทั้งนี้ ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมและตองดําเนินการตามขอ ๖.๔
๑๑.๒ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรือทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๑.๑ นอกจาก
จะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๒ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๒.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๑๐๐ เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ เมตร ใหจัดทํา ที่กลับรถ
ที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๒.๒ ถนนที่มีระยะยาว เกินกวา ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ ๕๐๐ เมตร
แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๒.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะไมเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน โดยไมตองจัดทํา ที่กลับรถ
ในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทาย
๑๒.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
๑๒.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๒.๓.๑ กรณีที่เปนวงเวีย น ตองมีรัศมีค วามโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา
๑๒.๐๐ เมตร และมีผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
๑๒.๓.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละไมต่ํา
กวา ๑๒.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และตองปาดมุมถนนขางละ ๓.๐๐ เมตร
๑๒.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๒.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
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๑๒.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ ๓.๐๐ เมตร
และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
๑๒.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแอสฟลทติดคอนกรีตหรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กราดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือราดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทาง
หรือลูกรัง หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ
ขอ ๑๓ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๔ สะพาน สะพานทอ และทอลอด ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญ าตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการที่ตอเชื่อม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่ วกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ถาผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีระบบไฟฟา ใหดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผัง ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๑๖ กรณีที่ที่ดิน จัดสรรตั้งอยูใ นเขตบริการของการประปาสวนภูมิภ าค หรือ การประปา
สวนทองถิ่น แลวแตกรณี หากผูจัดสรรจัดใหมีระบบประปา ตองใชบริการของหนวยงานนั้น โดยใหแสดง
หลักฐานจากการประปาวาสามารถใหบริการได
ขอ ๑๗ แหลงน้ํา ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใชใน
การจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน ถาหากแหลงน้ําจากธรรมชาติ
หรือแหลงน้ําจากชลประทานไมเพียงพอ ใหจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําสํารองเพื่อใหมีน้ําใชเพื่อเกษตรกรรมได
ตลอดป
ขอ ๑๘ ระบบการสงน้ํา ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอยทุกแปลง
และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณา
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่ วกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๙ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และขอบัญญัติหรือขอบังคับ
ของทองถิ่นที่ที่ดินจัดสรรตั้งอยู ในกรณีไมมีขอบัญญัติหรือขอบังคับเชนวานั้นใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
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หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่ วกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๒๐ ระบบการระบายน้ํา
๒๐.๑ การระบายน้ํ า ที่ผ านการใช จ ากกิจ กรรมต า ง ๆ และน้ํ า ฝนจากพื้ น ที่ ภ ายใน
โครงการโดยใชทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
๒๐.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย
ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด) ตองไมใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอม
๒๐.๓ การระบายน้ํา ออกจากโครงการจะต องได รับ อนุ ญ าตหรือ ยิน ยอมจากผูดู แ ล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๒๐.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริมาณน้ําฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติไมนอยกวา
๕ ป ของจังหวัด สุพ รรณบุรี และสัมประสิทธิ์ก ารไหลนองของน้ํา ฝนเฉลี่ย ของที่ดินแปลงยอยตองมีคา
ไมต่ํากวา ๐.๖
(๒) ปริมาณไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน ตองไมต่ํากวา ๒๐ ลูกบาศกเมตร
ตอความยาวทอ ระบายน้ํ า ๑ กิ โ ลเมตร หรื อคา อื่น ตามขอ มูลที่อ างอิ งซึ่ง ตองเชื่อถื อได ใ นทางวิช าการ
โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๒๐.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๒) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงดัก ขยะ
และบริเวณดักเศษดิน หิน กรวดทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถามี)
(๕) กรณีที่ร ะดับน้ําสูงสุด ของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด - ปด
๒๐.๖ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้น ที่รองรับน้ําฝน หรือพื้น ที่ระบายน้ําฝนลงสูทอ หรือรางระบายน้ํ า
หรือคูคลอง (ในหนวยตารางเมตร)
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(๒) ปริ ม าณน้ํ า ที่ จ ะเข า สู ท อ หรื อ รางระบายน้ํ า หรื อ คู ค ลอง (ในหน ว ย
ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลองแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
รายการทั้ งหมดนี้ ตองจั ดทํ าขึ้ นตามมาตรฐานทางวิ ศวกรรม และสอดคล องกั บรายการ
คํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่น คงแข็งแรงของวัสดุที่ใ ชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒๐.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเสน ผาศูน ยก ลางภายในของทอระบายน้ํา ขนาดเล็กที่สุด ไมต่ํากวา
๐.๔๐ เมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนัก จากพื้น ที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญ จรผานไดโ ดย
ไมเสียหาย
(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑:๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญก วาตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑:๑๐๐๐
ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ํา และ
ระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการโดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ํา และหรือ แหลงน้ํา
สาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ํา หรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน
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(๖) บอพั ก ทอ ระบายน้ํ า ตอ งจัด ใหมี ประจํา ทุก แปลงยอ ยและตอ งแยกท อ
ระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมีทุกจุดที่มี
การเปลี่ยนขนาดทอ และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา แตทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐานของจังหวัด
สุพรรณบุรี
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากใชลํารางสาธารณะ
เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง
ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและรายการ
คํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตนทั้งหมด
รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๒๑ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๒๑.๑ น้ําที่ผานการใชจ ากทุก กิจ กรรมในแปลงที่ดิน จัด สรร ถือเปน น้ําเสีย ที่จ ะตอง
ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
กฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๒๑.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ เฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่ร วบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปน จุด เดียวหรือหลายจุด ก็ได และแตละระบบ
เหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณทางวิชาการ
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒๑.๓ ระบบบําบัด น้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณ ภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขาไป
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่ วกับผังเมือง
ขอ ๒๒ การใชประโยชนที่ดิน ภายในเขตผังเมืองใหอยูภ ายใตบทบัญ ญัติข องกฎหมายวาดว ย
การผังเมือง
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หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ
ขอ ๒๓ ใหกัน พื้นที่ไวเพื่อใชประโยชนรว มกัน เชน พื้นที่สว นกลางสําหรับการจัดจําหนาย
ผลิตผลทางการเกษตร หรือการสันทนาการ ฯลฯ โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนายไมนอยกวา รอยละ ๒
ทั้งนี้ ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไว ไมต่ํากวา ๔ ไร
หมวด ๙
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพืน้ ที่ใหเปนทีต่ ั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๒๔ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของ นิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๒๔.๑ ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวาง ไมนอยกวา
๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไว สูงกวาก็ใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติของทองถิ่นนั้นโดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน ถนน พื้นที่สวนกลาง
สําหรับการจัด จําหนายผลิตผลทางการเกษตร หรือการสันทนาการและหรือสาธารณูปโภคที่ใชประโยชน
ลักษณะเดียวกัน
๒๔.๒ ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวางไมนอยกวา
๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๒๔.๓ พื้น ที่สว นอื่น ซึ่งผูจัด สรรที่ดิน ไดจัด ไว เพื่อเปน ที่ตั้งสํานัก งานของนิติบุค คล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาวไมนอยกวา
๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและจะเก็บ
คาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได
ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๕ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดินดังกลาว
ตามขอ ๒๔.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๔.๒ เปนสาธารณูปโภค สําหรับที่ดินที่เปนที่ตั้งพื้นที่สวนอื่น
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ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
เชน สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๒๔.๓ ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวาและใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๖ ในการประชุมจัด ตั้งนิติบุคคลหมูบานจัด สรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นผูจัดสรร
ที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีราชชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุมตามสมควร

ใหไว ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมศักย ภูรีศรีศักดิ์
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