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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลําปาง จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผังโครงการ
และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณี ที่ คณะกรรมการจั ดสรรที่ ดิ น จั งหวั ดลํ าปางพิ จารณาเห็ น เป น การจํ าเป น
เพื่อประโยชนในทางเกษตรกรรมที่สงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดลําปาง จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้ งนี้ การผ อนผั นตามวรรคหนึ่ งต องไม ต่ํ ากว าเกณฑ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน ดังนี้
๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
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(๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวงหรือทางสาธารณะ
ภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินขอทําการจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม ตั้งอยูในบริเวณ..... (ระบุรายละเอียด
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและบริเวณ
ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอของ
โครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภทของ
เกษตรกรรม
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ เชน ทางถนน
และหรือทางน้ํา การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําระบบสงน้ํา
๕.๔ แผนผั งระบบสาธารณู ปโภคและบริ ก ารสาธารณะ ได แ ก แ ผนผั งที่ แ สดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี เชน
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา หรือระบบน้ําใช
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา
(๖) ระบบการสงน้ํา
(๗) แหลงน้ํา
(๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ
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(๙) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน และ
สภาพหลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไป
ตามประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลําปาง และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1
โดยใหมุมดานลางขางขวา จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน)
ชื่อโครงการ ชื่อเจาของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและ
วิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมและหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๖ โครงการและวิธีในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตจั ดสรรที่ ดิ น นอกจากหลั กฐานและรายละเอี ยดที่ ต องแสดงตาม
ความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการ
จัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ วิ ธี ก ารในการปรั บปรุ ง พื้ น ที่ ดิ น การรวม การปรั บแต งให พื้ น ที่ ดิ น เกิ ด
ความเหมาะสมในการจัดทําเกษตรกรรม ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๖.๔ วิ ธี ก ารในการจั ด จํ าหน า ยที่ ดิ น จะจํ าหน า ยโดยวิ ธี เ งิ น สดหรื อ เงิ น ผ อ น
ตามระยะเวลา ที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ
๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๗ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัดใหมี
ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
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๖.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใช ประโยชน ที่ดินในที่ดิ นแปลงย อยที่ผู ซื้อจะตอง
ปฏิบัติ เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทําการ
รังวัดแบงเปนแปลงยอยและจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ โดยแบงเปน ๒ ขนาด คือ
๗.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๗๙ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการไมเกิน
๕๐๐ ไร
๗.๒ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๘๐ แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ
เกินกวา ๕๐๐ ไร
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตองมีเนื้อที่แตละแปลง
ไมต่ํากวา ๒ ไร โดยมีเนื้อที่ใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้นที่แปลงยอยและตอง
ติดถนนโดยมีความกวางดานติดถนนไมนอยกวา ๘ เมตร
ขอ ๙ ห ามแบ งแปลงที่ ดิ น เป นแนวตะเข็ บเป นเศษเสี้ ยว หรื อมี รู ปร างที่ ไม สามารถใช
ประโยชนได
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๑๐ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต า ง ๆ ในที่ ดิ น จั ดสรรทั้ งหมด รวมทั้ ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๑๐.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร ดังนี้
(๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
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- ถนนสายหลักตองมี ความกวางของเขตทาง ไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจร ไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองต องมี ความกว างของเขตทาง ไม ต่ํ ากว า ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจร ไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทาง ไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจร ไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองต องมี ความกว างของเขตทาง ไม ต่ํ ากว า ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจร ไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
ทั้งนี้ ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมและตองดําเนินการตามขอ ๕ (๕.๔)
๑๐.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรือทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๐.๑ นอกจาก
จะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๑.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๑๐๐ เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถ
ที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๑.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ ๕๐๐ เมตร
แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๑.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมี ระยะไมเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจั ดทํ าที่ กลับรถที่บริเวณปลายตั นของถนน โดยไม ตองจั ดทํ า
ที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทาย
๑๑.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
๑๑.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
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๑๑.๓.๑ กรณีที่เปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนน ไมต่ํากวา
๑๒.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
๑๑.๓.๒ กรณี ที่เป นรู ปตัวที (T) ตองมี ความยาวสุ ทธิของไหล ตัวทีดานละ
ไมตํ่ากวา ๑๒.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และตองปาดมุมถนนขางละ
๓.๐๐ เมตร
๑๑.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๑.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ ๓.๐๐ เมตรและ
ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
๑๑.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแอสฟลทติคคอนกรีตหรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทาง
หรือลูกรัง หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ
ขอ ๑๒ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๓ สะพาน สะพานท อ และท อลอด ให จั ดทํ าตามแบบการก อสร างที่ ได รั บอนุ ญาต
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการที่ตอเชื่อม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๔ ถาผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีระบบไฟฟาใหดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๑๕ กรณี ที่ที่ ดิ นจัดสรรตั้ งอยูในเขตบริ การของการประปาส วนภู มิ ภาคหรื อการประปา
สวนทองถิ่น แลวแตกรณี หากผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีระบบประปา ตองใชบริการของหนวยงานนั้นโดยให
แสดงหลักฐานจากการประปาวา สามารถใหบริการได ในกรณีที่หนวยงานดังกลาว ไมสามารถใหบริการได
หรื อที่ ดิ นจั ดสรรตั้ งอยู นอกบริ เวณเช นนั้ นให จั ดทํ าระบบประปาสั มปทาน และหรื อในกรณี อื่ นใด
นอกเหนือไปจากนี้โดยใหผู จัดสรรที่ดิ นเสนอแบบก อสรางระบบผลิ ตและจ ายน้ําพรอมทั้ งรายละเอียด
ประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาว เพื่อขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
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หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๖ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ขอบัญญัติทองถิ่น กรณีไมมีขอบัญญัติของทองถิ่นใชบังคับใหเปนอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดลําปาง ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๗ ระบบการระบายน้ํา
๑๗.๑ การระบายน้ําที่ ผ านการใช จากกิ จกรรมตาง ๆ และน้ํ าฝนจากพื้ นที่ภายใน
โครงการโดยใชทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
๑๗.๒ ปริมาณของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ํ า และระบบบําบัดน้ําเสียไป
สูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด) ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินขางเคียง
๑๗.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะต องไดรั บอนุ ญาตหรื อยินยอมจากผูดู แล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๑๗.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริมาณน้ําฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติไมนอยกวา
๕ ป ของจั งหวั ดลํ าปางและสั ม ประสิ ทธิ์ การไหลนองของน้ํ าฝนเฉลี่ ยของที่ ดิ น แปลงย อยต องมี ค า
ไมต่ํากวา ๐.๖
(๒) ปริ ม าณไหลซึ ม เข า ระบบท อระบายน้ํ า ต อ วั น ต องไม ต่ํ า กว า ๒๐
ลูกบาศกเมตร ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซึ่งตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๑๗.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
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(๒) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ําตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดินทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถามี)
(๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ําบอสู บ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ําเปด - ปด โดยทําเปนคันดินกั้นน้ํา หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อปองกันน้ําทวมไวดวย
๑๗.๖ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ําหรือ
คูคลอง (ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริ ม าณน้ํ าที่ จะเข าสู ท อ หรื อรางระบายน้ํ า หรื อคู คลอง (ในหน วย
ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลองแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
รายการทั้งหมดนี้ ตองจัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคลองกั บรายการคํานวณ
ทางวิ ชาการที่ สามารถตรวจสอบความเพี ยงพอ และความมั่ นคงแข็ งแรงของวั สดุ ที่ ใ ช ใ นระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๗.๗ กรณีการใชระบบท อระบายน้ํ าจะตองจัดทําแผนผั งระบบทอระบายน้ํ าและ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุด ไมต่ํากวา
๐.๔๐ เมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบการระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รั บน้ํ าหนั กจากพื้ น ที่ ด านบนและยานพาหนะที่ สั ญจรผ านได โดย
ไมเสียหาย
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(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๑๐๐๐
ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ําและ
ระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บ อพั กท อระบายน้ํ า ต องจั ด ให มี ประจํ าทุ ก แปลงย อยและต อ งแยก
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมีทุกจุด
ที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกันไปใหแสดง
ก. เสนชันความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตงโดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากใชลํารางสาธารณะ
เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง
ในกรณี แยกระบบระบายน้ํ าเสี ยออกจากระบบระบายน้ํ าฝนให แสดงแบบรายละเอี ยดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตน
ทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๑๘ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๘.๑ น้ําที่จะระบายออกนอกโครงการ หากเปนน้ําเสียจะตองผานระบบบําบัดเพื่อให
ไดมาตรฐานที่กําหนดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
กฎหมายอื่นที่ใชบังคับจึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๑๘.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ เฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได และแตละระบบ
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เหล านั้นจะใชวิธี หรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงหรือระบุ ในแผนผั งและรายการคํานวณ
ทางวิชาการโดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๘.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขาไป
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผังเมือง
ขอ ๑๙ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมือง
หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ
ขอ ๒๐ ใหกันพื้นที่ไวจัดทําตลาดกลางเพื่อเกษตรกรรม หรือบริการสาธารณะอื่น โดยคํานวณ
จากพื้นที่จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ ๒ ทั้งนี้ ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหงเวนแตเปน
การกั นพื้ นที่ แต ละแห งไว ไม ต่ํ ากว า ๔ ไร โดยจะต องมี ความกว างของด านใดด านหนึ่ งไม ต่ํ ากว า
๒๐.๐๐ เมตร กรณีมีสิ่งปลูกสรางใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองจัดใหมีระบบการปองกัน
อัคคีภัย พรอมแสดงแผนผังภูมิทัศนการจัดทําใหชัดเจน
หมวด ๙
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินตองจัดหาพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๒๑.๑ ที่ ดิ นเปล าต องจั ดให มี เนื้ อที่ ไม น อยกว า ๒๐ ตารางวา และมี ความกว าง
ไม น อยกว า ๘.๐๐ เมตร ความยาวไม น อยกว า ๑๐.๐๐ เมตร โดยตํ าแหน งที่ ดิ น ให มี เขตติ ดต อ
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กับสาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน ถนน พื้ นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตรหรื อ
การสันทนาการ และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
๒๑.๒ ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวางไมนอยกวา
๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๒๑.๓ พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุ คคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรร
ที่ดินและจะเก็บคาใชจ ายสําหรับการใชเปนที่ ตั้งสํานั กงานของนิติบุคคลหมูบ านจัดสรรหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๒ เมื่ อตั้ งนิ ติ บุ คคลหมู บ านจั ดสรรหรื อนิ ติ บุ คคลตามกฎหมายอื่ นแล วให ถื อว าที่ ดิ น
ดังกลาวตามขอ ๒๑.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๑.๒ เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปนที่ตั้ง
สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๓ ในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นผูจัดสรร
ที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุมตามสมควร
ขอ ๒๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียนแบงแยก
เปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ และขอกําหนดเรื่อง
การจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรร
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อมรทัต นิรัติศยกุล
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
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