
 หนา   ๑๕ 
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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง  
โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้

ใหใชขอกําหนดนี้แทน 
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงรายพิจารณาเห็นเปนการจําเปน  

เพื่อประโยชนในทางอุตสาหกรรม   ที่สงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม  
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงรายจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะราย 
โดยมติเอกฉันท 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่ง  ตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

 
 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
  ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้ 
  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดินตองจัดบริเวณแยกจากที่อยูอาศัยและ  

พาณิชยกรรม 
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   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจาก  ทางหลวงหรือทาง  

สาธารณะภายนอก 
   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  

โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรม  ต้ังอยูในบริเวณ…. 
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผงัเมืองแตละประเภท)” 

  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแกแผนผังที่แสดง 
   (๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง  ๆ  ที่อยูภายในบริเวณ   

และบริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของทางราชการและสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีที่โครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอ

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวม  โดยใหแสดงรายละเอียดการจัดสรรที่ดินของโครงการ
ตอเนื่องไวดวย 

  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแกแผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนาย  โดยใหระบุประเภท

ของอุตสาหกรรม 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  

และเสนทางถนน 
  ๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแกแผนผังที่แสดง  

รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  เชน 
   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา 
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา 
   (๖) ระบบการสงน้ํา 
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   (๗) แหลงน้ํา 
   (๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ 
   (๙) ระบบอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ 
แผนผังทุกรายการตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน  และสภาพ  

หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  รายละเอียดของส่ิงที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย  และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตราฐาน  
A1  โดยใหมุมดานลางขางขวา  จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา  
๑  แผน)  ชื่อโครงการ  ชื่อเจาของที่ดิน  ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของ
ผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตางๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๖ โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน 
  ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตาม

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

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
การเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
(ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๖.๓ วิธกีารในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการจัดทําอุตสาหกรรม  ทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๖.๔ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน  จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอนตาม
ระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ 
  ๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
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  ๖.๗ สิทธิของผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะ  ที่ผูจัดสรร 
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 

  ๖.๘ ภาระผูกพันตาง  ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๖.๙ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตอง

ปฏิบัติ  เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ  
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น  ๆ  (ถามี) 
 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 
 

ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่
ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยและจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ  โดยแบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

  ๗.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ 
ตํ่ากวา  ๙๙  ไร 

  ๗.๒ ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๑๐๐  -  ๑๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่  ๙๙ -  
๔๐๐  ไร 

  ๗.๓ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๒๐๐   แปลงขึ้นไป   หรือเนื้อที่ 
ทั้งโครงการ  เกินกวา  ๔๐๐  ไร 

ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายเฉพาะที่ดิน  
ตองมีเนื้อที่แตละแปลง  ไมตํ่ากวา  ๖๐  ตารางวา  ถาเปนหองแถวหรือตึกแถวตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา   
๑๖  ตารางวา 

ขอ ๙ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ 
 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 
 

ขอ ๑๐ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง  ๆ  ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  รวมทั้งการ  
ตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 
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  ๑๐.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความ
กวางของเขตทางและผิวจราจร  ดังนี้ 

   (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก 
    -  ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
    -  ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๙.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผวิจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอย  จํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

   (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดกลาง 
    -  ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร 
    -  ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
   (๓) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ 
    -  ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๒๔.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร   
    -  ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

  โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ  ใหจัดทําทางเทาและทางจักรยานดวย 
  ทั้งนี้  ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมและตองดําเนินการตามขอ  ๕  (๕.๔) 
  ๑๐.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตาม   
ขอ  ๑๐.๑  นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีที่กลับรถ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๑๐๐  เมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทําที่

กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน 
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  ๑๑.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา   ๕๐๐  เมตร   ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ   
๕๐๐  เมตร  แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ  ๕๐๐  เมตร  ตองจัดทําที่กลับรถ  ตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

   ๑๑.๒.๑ หากระยะต้ังแตจุดที่ครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึงจุด
ปลายตันของถนนมีระยะไมเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน  โดยไมตอง
จัดทําที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ  ๕๐๐  เมตรจุดสุดทาย 

   ๑๑.๒.๒ หากระยะต้ังแตจุดที่ครบ  ๕๐๐  เมตรจุดสุดทายไปจนถึงจุด
ปลายตันของถนนมีระยะเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย 

  ๑๑.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 
   ๑๑.๓.๑ กรณีที่เปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคง  วัดถึงกึ่งกลางถนนไม

ตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร 
   ๑๑.๓.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที  (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที   

ดานละ  ไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  ทั้งสองดาน  ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  และตองปาดมุม
ถนนขางละ  ๓.๐๐  เมตร 

  ๑๑.๔ ระดับความสูงของหลังถนน 
   ๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   ๑๑.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ  ๓.๐๐  เมตร  

และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง 
   ๑๑.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนครีตเสริมเหล็ก  หรือแอสฟลทติค

คอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น  หรือลาดยางแอสฟลท 
รองดวยชั้นวัสดุ  พื้นทาง  หรือลูกรัง  หรือวัสดุอื่นที่มีมาตราฐานวิศวกรรมรองรับ 

ขอ ๑๒ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร 
ขอ ๑๓ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติม  ๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  

ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ  ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  

และความยาวไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร 
(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ  หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา  ๓๐  องศา  

ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร 
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(๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถ  ต้ังแต  ๓๐  องศาขึ้นไป  ใหมีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตร 

กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถ   
๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  (๑),  (๒)  และ  (๓) 

กรณีมีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 
ขอ ๑๔ สะพาน  สะพานทอ  และทอลอด  ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาต

จากหนายงานที่เกี่ยวของ  โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการที่
ตอเชื่อม 

 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 
 

ขอ ๑๕ ถาผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟา  ใหดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน
แผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเร่ืองไฟฟา 

ขอ ๑๖ กรณีที่ที่ดินจัดสรรต้ังอยูในเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาค  หรือการประปา
สวนทองถิ่น  หรือนิติบุคคลอื่นผูรับผิดชอบ  แลวแตกรณี  สามารถใหบริการได  ตองใชบริการของ
หนวยงานนั้น   โดยใหแสดงหลักฐานจากการประปาวาสามารถใหบริการได   ในกรณีอื่นใด  
นอกเหนือไปจากนี้ใหผูจัดสรรที่ดินเสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา  พรอมทั้งรายละเอียด
ประกอบแบบรายการคํานวณ  โดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
เปนผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณ  ดังกลาว  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย 

 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 
 

ขอ ๑๗ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด  
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการเก็บ  ขน  และกําจัดขยะ  
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ปฏิกูลและมูลฝอย  กรณีไมมีขอบัญญัติของทองถิ่นใชบังคับ  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินจังหวัด  ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่ 

 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
 

ขอ ๑๘ ระบบการระบายน้ํา 
  ๑๘.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง  ๆ  และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน  

โครงการ  โดยใชทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง  ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
  ๑๘.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบ

บําบัดน้ําเสีย  ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  ตองไมใหเกิดความเสียหาย
ตอสภาพแวดลอม 

  ๑๘.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล  
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น  ๆ 

  ๑๘.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติ   

ไมนอยกวา  ๕  ป  ของจังหวัด  และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคา
ไมตํ่ากวา  ๐.๖ 

   (๒) ปริมาณไหลซึมเข าระบบทอระบายน้ําตอ วัน   ตองไม ตํ่ากว า   
๒๐  ลูกบาศกเมตร  ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิง  ซ่ึงตอง
เชื่อถือไดในทางวิชาการ  โดยตองสอดคลองกบัประเภทวัสดุของทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง 

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

และบริเวณดักเศษดิน  หิน  กรวดทราย 
   (๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ  โดยใหมีตะแกรงดักขยะ 
   (๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา  และจากระบบบําบัดน้ําเสีย  (ถามี) 
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   (๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา   
บอสูบ  หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา  เปด  -  ปด 

  ๑๘.๖ 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 
  รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําข้ึนตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  และสอดคลองกับ

รายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชใน
ระบบได  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๘.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ํา  
และการจดัทํารายการคํานวณทางวิชาการ 

   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่ สุด   
ไมตํ่ากวา  ๐.๔๐  เมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา  ตอง 
    ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 
    ข. รับน้ําหนักจากพื้นที่ดานบน   และยานพาหนะที่สัญจรผานได  

โดยไมเสียหาย 
   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา   ขนาดเสนผาศูนยกลาง   

๐.๔๐  เมตร  ตองลาดเอียงไมตํ่ากวา  ๑  :  ๕๐๐  และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียง 
ไมตํ่ากวา  ๑  :  ๑๐๐๐  ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา 

   (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ํา
และระดับน้ําที่เคร่ืองสูบน้ํา  เร่ิมหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดที่เคร่ือง
สูบน้ําเร่ิมทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 
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   (๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ํา  และหรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน  นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ํา
หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน 

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย  และตองแยกทอ
ระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน  และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมี 
ทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ  และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา  แตทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  นั้น  ๆ 

   (๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับความสูงตํ่าตางกัน  ใหแสดง 
    ก. เสนชั้นความสูงตํ่าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้าํ  

โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
    ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง  โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม 
   (๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากใชลําราง

สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้ง  ตลอดจนวิเคราะหผลกระทบวา  แหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น  ๆ  มีความสามารถรองรับ
ปริมาณและอัตราการระบายน้ําทิ้งได  โดยไมกอความเสียหายตอสภาพแวดลอมของแหลงรองรับน้ําทิ้ง  นั้น 

ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียด  และ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง  ๆ  ตามขอ
ตนทั้งหมด  รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน  หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๙ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๙.๑ น้ําที่จะระบายออกนอกโครงการ  หากเปนน้ําเสียจะตองผานระบบบําบัด  

เพื่อไดมาตรฐานที่ กําหนดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎหมายอื่นของหนวยงานที่ควบคุมดูแลแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น  ๆ  ที่ใชบังคับ  จึงจะ
ระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๙.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ  เฉพาะแตละที่ดิน
แปลงยอย  หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  และ
แตละระบบเหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและ
รายการคํานวณทางวิชาการ  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

  ๑๙.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขา
ไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา 

 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผังเมือง 

 
 

ขอ ๒๐ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมือง 

 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ 

 
 

ขอ ๒๑ ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะอื่น  ไมนอยกวา   
รอยละ  ๕  ของพื้นที่จําหนายทั้งหมด  เชน  สวน  ที่จอดรถสวนกลาง  สนามกีฬา  ศูนยฝกอบรม
พนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน  โดยใหมีพื้นที่เปนสวนไมนอยกวา 
รอยละ  ๒  ของพื้นที่จําหนาย  ทั้งนี้ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่
แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร  โดยจะตองมีความกวางของดานใดดานหนึ่งไมตํ่ากวา  ๒๐  เมตร  กรณีมีส่ิง
ปลูกสรางใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองจัดใหมีระบบการปองกันอัคคีภัยพรอมแสดง
แผนผังภูมิทัศนการจัดทําใหชัดเจน 

 

หมวด  ๙ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่  ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล 

หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
 
 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ผู จัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค   จะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของ
นิติบุคคล  หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๒๒.๑ ที่ดินเปลา  ตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนด
ไวสูงกวา  ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภค
อื่น  ๆ  เชน  ถนน  สวน  ที่จอดรถสวนกลาง  สนามกีฬา  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหารสําหรับ
พนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

  ๒๒.๒ ที่ดินพรอมอาคารตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  ๒๒.๓ พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผู จัดสรรที่ ดินได จัดไว   เพื่อเปนที่ ต้ังสํานักงานของ 
นิติบุคคล  หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัด
ใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคาร
ดังกลาว  ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะใน
โครงการจัดสรรที่ดินและจะเก็บ  คาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๒๓ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลวใหถือวาที่ดิน  
ดังกลาวตามขอ  ๒๒.๑  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๒.๒  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปนที่ต้ัง
สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ตามขอ  ๒๒.๓  ผูจัดสรรที่ดินตองโอนใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณปูโภคดวย 

ขอ ๒๔ ขอกําหนดเร่ืองการจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมนี้  ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้ใชบังคับ 

หมวด  ๑๐ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจดัสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
และการพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 

 
 

ขอ ๒๕ การพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินตองอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  เชน  กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  กฎหมายวาดวย
การผังเมือง  กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  เปนตน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อมรพันธุ  นิมานนัท 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย 
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