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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการการจัดสรรที่ดินจังหวัด
เชี ย งใหม จึง ออกข อ กํ า หนดเกี่ย วกั บ การจั ดทํ า แผนผั ง โครงการ และวิ ธี ก ารในการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียน
แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม พิจารณาเห็นเปนการจําเปน
เพื่ อ ประโยชน ใ นการเกษตรกรรมที่ ส ง ผลทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศโดยรวม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
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หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้
๖.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางที่เขา - ออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดิน ทางหลวง หรือทางสาธารณะ
ภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุ ข อ ความต อ ไปนี้ คื อ “ที่ ดิ น ที่ ข อทํ า การจั ด สรรเพื่ อ การเกษตรกรรม ตั้ ง อยู ใ น
บริเวณ...................... (ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๖.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและบริเวณ
ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
โครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมโดยใหแสดงรายละเอียดการจัดสรรที่ดินของโครงการตอเนื่อง
ไวดวย
๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดิน แปลงยอยเพื่อการจัดจําหนาย ใหระบุประเภทของ
เกษตรกรรม
(๒) การแบงแปลงที่ดิน เพื่อจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เชน
ทางถนน และทางน้ํา การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําระบบสงน้ํา และระบบระบายน้ํา
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๖.๔ แผนผัง ระบบสาธารณู ป โภคและบริ ก ารสาธารณะ ได แ กแ ผนผั ง ที่แ สดง
รายละเอียดของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี เชน
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนนหรือทางน้ํา
(๖) ระบบการสงน้ํา
(๗) แหลงน้ํา
(๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ
(๙) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการ จะตองจัดทําบน
กระดาษขนาดมาตรฐาน A1 หรือ A2 โดยมุม ดานลางขางขวา จะตองแสดงดัช นีแ ผนผังที่ตอกัน
(ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน) ชื่อโครงการ ชื่อเจาของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งสํานักงาน
จัดสรร ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศ วกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบีย น
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๗ โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความใน
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้
๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(ในกรณีตองจัดทํา)
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๗.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความเหมาะสม
ในการทําเกษตรกรรม 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
๗.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๗.๗ สิทธิของผูซื้อในการใช หรือการไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร
จัดใหมีในบริเวณจัดสรรที่ดิน
๗.๘ ภาระผูกพันที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๗.๙ สั ญ ญาหรื อ เงื่ อ นไขในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในที่ ดิ น แปลงย อ ยที่ ผู ซื้ อ
จะตองปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๗.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๘ ขนาดของโครงการการจัดสรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดิน
ที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยหรือจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ 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 การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ที่ ดิ น แปลงย อ ยเพื่ อ จั ด จํ า หน า ยต อ งมี เ นื้ อ ที่
แตละแปลงไมต่ํากวา ๒ ไร โดยมีเนื้อที่ใ ชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้น ที่
แปลงยอย และตองติดถนนโดยมีความกวางดานติดถนนไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร
ขอ ๑๐ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ
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หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๑๑ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ในที่ดินจัดสรรทั้งหมดรวมทั้งการเชื่อมตอ
กับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๑๑.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร ดังนี้
(๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
- ถนนสายหลัก ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรอง ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดินแปลงยอย
จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
- ถนนสายหลัก ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรอง ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดินแปลงยอย
จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
ทั้งนี้ ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมและตองดําเนินการตามขอ ๖ (๖.๔)
๑๑.๒ ถนนที่ เปน ทางเข า - ออกของโครงการจัดสรรที่ดิ น ที่บรรจบกั บทางหลวง
แผนดิน หรือทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนด ตามขอ ๑๑.๑
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๒ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๒.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๑๐๐ เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถ
ที่บริเวณปลายตันของถนน
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๑๒.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ ๕๐๐ เมตร
แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๒.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะไมเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน โดยไมตองจัดทํา
ที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทาย
๑๒.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงปลายตัน
ของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณจุดปลายตันของถนนดวย
๑๒.๓ ที่กลับรถ ตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๒.๓.๑ กรณีที่เปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคง วัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา
๑๒.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
๑๒.๓.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที ดานละ
ไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และตองปาดมุมถนนขางละ
๓ เมตร
๑๒.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๒.๔.๑ ต อ งให มี ค วามสอดคล อ งกั บระบบการระบายน้ํ าในบริ เวณการ
จัดสรรที่ดิน
๑๒.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ ๓ เมตร และ
ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
๑๒.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริม เหล็ก ราดดวยแอสฟลทหรือปูทับ
ดวยวัสดุอื่น หรือราดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทาง หรือลูกรัง หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรม
รองรับ
ขอ ๑๓ ความลาดชันและทางเลี้ยว ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๔ สะพาน สะพานทอ และทอลอด ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการที่ตอเชื่อม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ แหล ง น้ํา และระบบขนส ง น้ํ า ผู จั ดสรรต องจั ด หาหรื อ จัด ทํ า แหล ง น้ํ า ที่คุ ณ ภาพ
เหมาะสมเพื่อใชในการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแตละประเภท ใหเพียงพอตอความจําเปน ถาหาก
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แหลงน้ําจากธรรมชาติหรือแหลงน้ําจากชลประทานไมเพียงพอ ใหจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําสํารอง
เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อเกษตรกรรมตลอดปและตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดิน แปลงยอยทุกแปลง
และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา
ขอ ๑๖ ถาผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีระบบไฟฟา ใหดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผัง
ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๑๗ กรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูในเขตบริการการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปาสวนทองถิ่น
แลวแตกรณี หากผูจัดสรรใหมีระบบประปา ตองใชบริการของหนวยงานนั้น โดยแสดงหลักฐาน
จากการประปา วาสามารถใหบริการได ในกรณีที่ไมสามารถใหบริการได หรือที่ดินจัดสรรตั้งอยูนอก
บริเวณเชนวานั้นใหจัดทําระบบประปาสัมปทาน และหรือในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ โดยให
ผูจัดสรรที่ดิน เสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการ
คํานวณ โดยมีวิศวกรเปน ผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาวเพื่อขอรับความเห็น ชอบ
จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๘ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาด
และความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง กฎหมายว า ด ว ยการสาธารณสุ ข และข อ บั ญ ญั ติ
ของทองถิ่น กรณีไมมีขอบัญญัติของทองถิ่นใชบังคับใหเปนอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๙ ระบบการระบายน้ํา
๑๙.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน
โครงการโดยใชทอรางระบายน้ําหรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
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๑๙.๒ ปริ ม าณและคุ ณภาพของน้ํ าทิ้ งที่ ออกจากระบบการระบายน้ํ า และระบบ
บําบัดน้ําเสียไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลอง หรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด) ตองไมใหเกิดความเสียหาย
ตอสภาพแวดลอม
๑๙.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาต หรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๑๙.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริมาณน้ําฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติไมนอยกวา
๕ ป ของจังหวัดเชียงใหม และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคา
ไมต่ํากวา ๐.๖
(๒) ปริมาณไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน ตองไมต่ํากวา ๒๐ ลูกบาศกเมตร
ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซึ่งตองเชื่อถือไดใ นทางวิช าการ
โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๑๙.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๒) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดิน หิน กรวดทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ ตองจัดใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถามี)
(๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด - ปด
๑๙.๖ การคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ําหรือ
คูคลอง (ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริ ม าณน้ํ า ที่ เ ข า สู ท อ หรื อ รางระบายน้ํ า หรื อ คู ค ลอง (ในหน ว ย
ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลองแตละบริเวณ
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(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิช าการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่น คงแข็งแรงของวัสดุที่ใ ชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๙.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและ
การจัดทํารายการการคํานวณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวา
๐.๖๐ เมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุท่ที นทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนักจากพื้น ที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดย
ไมเสียหาย
(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร
ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมต่ํากวา
๑ : ๑๐๐๐ ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกํ าหนดประเภทเครื่ องสูบ น้ํา ปริ ม าตรบอสู บ หรือสถานี สูบน้ํ า
และระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปน ไปตามหลักวิช าการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่
เครื่องสูบน้ําเริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ํา และหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บ อ พั ก ท อ ระบายน้ํ า ต อ งจั ด ให มี ป ระจํ า ทุ ก แปลงย อ ยและต อ งแยก
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมี
ทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา
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(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากใชลํารางสาธารณะ
เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับ
น้ําทิ้ง ตลอดจนวิเคราะหผลกระทบวาแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ มีความสามารถรองรับปริมาณและ
อัตราการระบายน้ําทิ้งได โดยไมกอความเสียหายตอสภาพแวดลอมของแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น
ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดตาง ๆ
ตามขอตนทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๒๐ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๒๐.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร ถือเปนน้ําเสียที่จะตอง
ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม หรือ
กฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๒๐.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได และแตละระบบ
เหลานั้นจะใชวิธีหรือกระบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณ
ทางวิชาการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒๐.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผังเมือง
ขอ ๒๑ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมือง
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หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารจัดการโครงการ
ขอ ๒๒ ผู จั ด สรรที่ ดิ น จะต อ งกั น พื้ น ที่ ไ ว เ พื่ อ ประโยชน ร ว มกั น เช น พื้ น ที่ ส ว นกลาง
สําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร หรือ การสัน ทนาการ ฯลฯ โดยคํา นวณจากพื้น ที่
จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ ๒ ทั้งนี้ ไมใหแบงแยกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่
แตละแหงไวไมต่ํากวา ๔ ไร โดยจะตองมีความกวางของดานใดดานหนึ่งไมต่ํากวา ๒๐ เมตร กรณี
มีสิ่งปลูกสรางใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองจัดใหมีระบบการปองกันอัคคีภัยพรอมแสดง
แผนผังภูมิทัศนการจัดทําใหชัดเจน
หมวด ๙
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานนิติบคุ คลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๒๓ ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๒๓.๑ ที่ดิน เปล าต องจั ดให มีเนื้อที่ ไมน อยกวา ๒๐ ตารางวา และมี ความกวาง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดิน ใหมีเขตติดตอกับ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน ถนน พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร หรือ
การสันทนาการ และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
๒๓.๒ ที่ดิน พร อมอาคาร ต องมีเนื้ อที่ไมน อยกว า ๑๖ ตารางวา มีความกวา ง
ไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร และพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๒๓.๓ พื้น ที่ สว นอื่น ซึ่ งผู จั ดสรรได จัด ไวเ พื่ อเป น ที่ ตั้ งสํ า นัก งานของนิ ติบุ ค คล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดิน แปลงบริการสาธารณะในโครงการ
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จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๔ เมื่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น แล ว ให ถื อ ว า
ที่ดินดังกลาวตามขอ ๒๓.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๓.๒ เปนสาธารณูปโภค สําหรับที่ดิน
ที่เปนที่ตั้งพื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เชน สํานั กงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๒๓.๓ ผูจัดสรรที่ดิน ตองให
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา
๒๐ ตารางวาและใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๕ ในการประชุ ม ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรร หรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
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