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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง
โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด
เชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดเชียงรายพิจารณาเห็นเปน การจําเปน
เพื่ อ ประโยชน ใ นทางเกษตรกรรม ที่ ส ง ผลทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศโดยรวม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดเชียงรายจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปน การเฉพาะราย
โดยมติเอกฉันท
ทั้ง นี้ การผอ นผั น ตามวรรคหนึ่ง ตอ งไม ต่ํา กว าเกณฑม าตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้
๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
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(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสน ทางที่เข าออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดิน จาก ทางหลวงหรือทาง
สาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุ ข อ ความต อ ไปนี้ คื อ “ที่ ดิ น ที่ ข อทํ า การจั ด สรรเพื่ อ เกษตรกรรม ตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณ….
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณ และ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของทางราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่โครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวม โดยใหแสดงรายละเอียดการจัดสรรที่ดินของโครงการ
ตอเนื่องไวดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนาย โดยใหระบุประเภท
ของเกษตรกรรม
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เชน
ทางถนน และหรือทางน้ํา การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ํา
๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ไดแ กแ ผนผังที่แ สดง
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
แผนผังทุก รายการตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูใ นสภาพป จจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตราฐาน
A1 โดยใหมุมดานลางขางขวา จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา
๑ แผน) ชื่อโครงการ ชื่อเจาของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของ
ผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ 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 หลักฐานการรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดล อมที่ได รับการ
เห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค หรือประปา
สวนทองถิ่น ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวาสามารถใหบริการได หากจัดระบบ
ประปาสัมปทานใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปา
๖.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการจัดทําเกษตรกรรม ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๖.๕ วิธี ก ารในการจั ด จํา หน า ยที่ดิ น จะจํ า หน า ยโดยวิ ธี เงิ น สดหรือ เงิ น ผ อ น
ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
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๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ
๖.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๘ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะ ที่ผูจัดสรร
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๖.๑๐ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
ปฏิบัติ เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี.
๖.๑๑ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทํา
การรังวัดแบงเปนแปลงยอยและจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ โดยแบงเปน ๒ ขนาด คือ
๗.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๗๙ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ
ไมเกิน ๕๐๐ ไร
๗.๒ ขนาดใหญ จํ า นวนแปลงย อ ยตั้ ง แต ๘๐ แปลงขึ้ น ไป หรื อ เนื้ อ ที่
ทั้งโครงการ เกินกวา ๕๐๐ ไร
ขอ ๘ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม ที่ ดิน แปลงย อยเพื่ อ จั ดจํ า หน า ยตอ งมี เ นื้ อ ที่
แตละแปลง ไมต่ํากวา ๒ ไร โดยมีเนื้อที่ใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้นที่
แปลงยอยและตองติดถนน โดยมีความกวางดานติดถนนไมนอยกวา ๑๐ เมตร
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
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร กรณีที่เนื้อที่โครงการเกิน ๘๐๐ ไร ตองมีถนน
ประธานเพิ่มอีก ๑ สาย โดยมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๔.๐๐ เมตร และมีความกวางของ
ผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
ทั้งนี้ ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมและตองดําเนินการตามขอ ๕ (๕.๔)
๑๐.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดิน ที่บรรจบกับทางหลวง
แผ น ดิ น หรื อทางสาธารณประโยชน ต องมี ความกวา งของเขตทางไมน อยกวา เกณฑกํ าหนดตาม
ขอ ๑๐.๑ นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๑.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๑๐๐ เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ เมตร ใหจัดทํา
ที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๑.๒ ถนนที่ มี ร ะยะยาวเกิ น กว า ๕๐๐ เมตร ให จั ด ทํ า ที่ ก ลั บ รถทุ ก ระยะ
๕๐๐ เมตร แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
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๑๑.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุด
ปลายตันของถนนมีระยะไมเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน โดยไมตอง
จัดทําที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตรจุดสุดทาย
๑๑.๒.๒ หากระยะตั้ งแตจุ ดที่ครบ ๕๐๐ เมตรจุดสุ ดทายไปจนถึงจุ ด
ปลายตันของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
๑๑.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๑.๓.๑ กรณีที่เปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํา
กวา ๑๒.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
๑๑.๓.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที ดานละ
ไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และตองปาดมุมถนนขางละ
๓ เมตร
๑๑.๓.๓ กรณีที่เปนรูปตัววาย (Y) ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย
ดานละไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร มุมตัววายตองไมเล็กกวา ๑๒๐ องศา
๑๑.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรร
ที่ดิน
๑๑.๔.๒ ถนนที่ เ ป น ทางแยกต อ งปาดมุ ม ถนนที่ ท างแยกข า งละ
๓ เมตร และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
๑๑.๔.๓ ผิ ว จราจรอาจเป น คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หรื อ แอสฟ ล ท ติ ค
คอนกรีต หรือคอนกรีตเสริมเหล็ กลาดดว ยแอสฟ ลทหรือ ปูทับดวยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟล ท
รองดวยชั้นวัสดุ พื้นทาง หรือลูกรัง หรือวัสดุอื่นที่มีมาตราฐานวิศวกรรมรองรับ
ขอ ๑๒ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๓ สะพาน สะพานทอ และทอลอด ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาต
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการที่
ตอเชื่อม
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หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๔ ถาผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีระบบไฟฟาใหดําเนิน การจัดทําตามแบบแปลนแผนผัง
ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๑๕ กรณีที่ที่ดินจัดสรรตั้งอยูในเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปา
สวนทองถิ่น แลวแตกรณี หากผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีระบบประปา ตองใชบริการของหนวยงานนั้น
โดยใหแสดงหลักฐานจากการประปาวา สามารถใหบริการได หากจัดระบบประปาสัมปทานใหแสดง
หลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปา
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๖ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการเก็บ ขน และกําจัด ขยะ
ปฏิกูลและมูลฝอย กรณีไมมีขอบัญญัติของทองถิ่น ใชบังคับ ใหเปน อํานาจของคณะกรรมการที่จะ
พิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๗ ระบบการระบายน้ํา
๑๗.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน
โครงการ โดยใชทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
๑๗.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบ
บําบัดน้ําเสีย ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด) ตองไมใหเกิดความเสียหาย
ตอสภาพแวดลอม
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๑๗.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๑๗.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริม าณน้ําฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติ
ไมนอยกวา ๕ ป ของจังหวัด และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคา
ไมต่ํากวา 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 ลูกบาศกเมตร ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิง ซึ่งตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๑๗.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๒) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงดัก
ขยะและบริเวณดักเศษดิน หิน กรวดทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย
(ถามี)
(๕) กรณี ที่ระดับ น้ําสู งสุด ของแหลง รองรับน้ํ าทิ้ งสูง กวา ระดับท อน้ํ า
บอสูบ หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด - ปด
๑๗.๖ 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

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๐

รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิช าการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่น คงแข็งแรงของวัสดุที่ใ ชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๗.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ํ า
และการจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางภายในของท อ ระบายน้ํ า ขนาดเล็ ก ที่ สุ ด
ไมต่ํากวา ๔๐ เซนติเมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสีย และน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนักจากพื้น ที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานได
โดยไมเสียหาย
(๓) ระดั บ ความลาดเอี ย งของท อ ระบายน้ํ า ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง
๔๐ เซนติเมตร ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑: ๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียง
ไมต่ํากวา ๑ : ๑๐๐๐ ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ํา
และระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่อง
สูบน้ําเริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ํา และหรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทาง
น้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บอพักทอระบายน้ํา ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย และตองแยก
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมี
ทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา แตทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ๆ
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับความสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสน ชั้น ความสู งต่ํา ของพื้น ที่ล งในแผนผั งแสดงแนวเส น ท อ
ระบายน้ํา โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
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ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ตอ งแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากใชลําราง
สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้ง ตลอดจนวิเคราะหผลกระทบวา แหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ มีความสามารถรองรับ
ปริมาณและอัตราการระบายน้ําทิ้งได โดยไมกอความเสียหายตอสภาพแวดลอมของแหลงรองรับน้ําทิ้ง นั้น
ในกรณี แ ยกระบบระบายน้ํ า เสี ย ออกจากระบบระบายน้ํ า ฝนให แ สดงแบบรายละเอี ย ด
และรายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ
ตามขอตนทั้งหมด รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๑๘ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๘.๑ น้ําที่จะระบายออกนอกโครงการ หากเปน น้ําเสียจะตองผานระบบบําบัด
เพื่อใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร และกําหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จะตองถูกควบคุม ปลอยน้ําเสียลงสูแ หลงสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายอื่นของ
หนวยงานที่ควบคุมดูแลแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ ที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๑๘.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ เฉพาะแตละที่ดิน
แปลงยอย หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได และ
แตละระบบเหลานั้น จะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใ ด ใหแ สดงหรือระบุใ นแผนผังและ
รายการคํานวณทางวิชาการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
๑๘.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผังเมือง
ขอ ๑๙ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมือง
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หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ
ขอ ๒๐ ใหกัน พื้น ที่ไวเพื่ อจัดทําตลาดกลางเพื่อ เกษตรกรรม หรือบริก ารสาธารณะอื่ น
โดยคํา นวณจากพื้ น ที่จั ดจํ าหนายไม นอ ยกว าร อยละ ๒ ในพื้ น ที่ ที่เ หมาะสมกับ การใชประโยชน
ทั้งนี้ ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๔ ไร
โดยจะตองมีความกวางของดานใดดานหนึ่งไมต่ํากวา ๒๐ เมตร กรณีมีสิ่งปลูกสรางใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ และตองจัดใหมีระบบการปองกันอัคคีภัย พรอมแสดงแผนผังภูมิทัศนการจัดทํา
ใหชัดเจน
หมวด ๙
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค จะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๒๑.๑ ที่ดินเปลา ตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวาง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนด
ไวสูงกวา ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภค
อื่น ๆ เชน ถนน พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร ที่จอดรถสวนกลาง
และหรือสาธารณูปโภคอื่น ที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
๒๑.๒ ที่ดินพรอมอาคารตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวางไม
นอยกวา ๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๒๑.๓ พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น แลว เชน สํานักงาน สโมสร เปน ตน ตองจัดใหมี
พื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในอาคาร
ดังกลาว ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะใน
โครงการจัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
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ขอ ๒๒ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น แลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๒๑.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๑.๒ เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปนที่ตั้ง
สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ผูจัดสรรที่ดิน ตอ งโอนใหแ กนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่น เนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๓ ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นนี้ไมใหใชบงั คับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ไดยื่นคําขอขออนุญาตไวกอน
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ
หมวด ๑๐
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบสงน้ํา
ขอ ๒๔ ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอยทุกแปลง และตอง
แสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา
หมวด ๑๑
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และการพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๒๕ การพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินตองอยูภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายวาดวย
การผังเมือง เปนตน
ขอ ๒๖ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียน
แบงแยกเปนแปลงยอยกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อมรพันธุ นิมานันท
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงราย

