เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๒

ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลําพูน
จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกํา หนดนี้ เรียกวา “ขอกํา หนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิ น เพื่อ การอุ ตสาหกรรม
จังหวัดลําพูน พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยง กับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณี ที่ คณะกรรมการจั ด สรรที่ดิ น จัง หวัด ลํ าพู น พิจ ารณาเห็ น เป น การจํา เป น
เพื่ อ ประโยชน ใ นการอุ ต สาหกรรมที่ ส ง ผลทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศโดยรวม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดลําพูน โดยมติเปนเอกฉันทจะผอนผัน การปฏิบัติตามขอกําหนดนี้
เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้
๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
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(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เส น ทางที่เ ขา ออกสู บริ เ วณการจั ดสรรที่ดิ น จากทางหลวง หรื อทาง
สาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินขอทําการจัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรม ตั้งอยูในบริเวณ................
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอี ย ดของที่ ส าธารณประโยชน ต า ง ๆ ที่ อ ยู ภ ายในบริ เ วณ
และบริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
ของอุตสาหกรรม
(๒) การแบ ง แปลงที่ ดิ น เพื่ อ จั ด ทํ า สาธารณู ป โภค บริ ก ารสาธารณะ
และเสนทางถนน
๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ไดแก แผนผังที่แ สดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี เชน
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา
(๖) ระบบการสงน้ํา
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(๗) แหลงน้ํา
(๘) ระบบทอสงแกส
(๙) ระบบกําจัดกากอุตสาหกรรม
(๑๐) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการ ใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลําพูน และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน
A 1 โดยใหมุมดานลางขางขวา จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา
๑ แผน) ชื่อโครงการ ชื่อเจาของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของ
ผูออกแบบและวิศ วกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้ง เลขทะเบียนใบอนุญาตใหป ระกอบวิช าชี พ
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุ ญ าตทํ า การจั ด สรรที่ ดิ น นอกจากหลั ก ฐานและรายละเอี ย ดที่ ต อ งแสดง
ตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการ
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยิน ยอมจากหนวยงานผูดูแลรับ ผิดชอบแหลงรองรั บ
น้ําทิ้ง (ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ไดรับ
ความเห็ น ชอบจากหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตามกฎหมายว า ด ว ยการส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการจัดทําอุตสาหกรรม ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๖.๔ วิธี ก ารในการจั ดจํ า หน า ยที่ ดิ น จะจํ า หนา ยโดยวิธี เ งิ น สด หรื อเงิ น ผ อ น
ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ
๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการ และคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
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๖.๗ สิทธิของผูซื้อในการใช หรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะ ที่ผูจัดสรรที่ดิน
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๖.๙ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ใหพิจารณาจากจํานวนที่ดิน
ที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนาย หรือจํานวนเนื้อที่ทั้งโครงการ โดยแบงเปน ๓ ขนาด คือ
๗.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ต่ํากวา ๙๙ ไร
๗.๒ ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๑๐๐ - ๑๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ ๙๙ - ๔๐๐ ไร
๗.๓ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๒๐๐ แปลง หรือเนื้อที่เกินกวา ๔๐๐ ไร
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรม ที่ดิน แปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตองมีเนื้อที่
แตละแปลงไมต่ํากวา ๖๐ ตารางวา ถาเปนหองแถวหรือตึกแถวตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๑๖ ตารางวา
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๙ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต า ง ๆ ในที่ ดิน จั ดสรรทั้ง หมด รวมทั้ ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๙.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร ดังนี้
(๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา
๑๒.๐๐ เมตร และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดกลางตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา
๑๖.๐๐ เมตร และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
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(๓) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา
๒๔.๐๐ เมตร และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ ใหจัดทําทางเทาและทางจักรยานดวย
๙.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรือทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๙.๑ เวนแต
จะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๐ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๐.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๑๐๐ เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ เมตร ใหจัดทํา
ที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๐.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ ๕๐๐ เมตร
แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๐.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตรจุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะไมเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน โดยไมตองจัดทํา
ที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตรจุดสุดทาย
๑๐.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตรจุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
๑๐.๓ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๐.๓.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๐.๓.๒ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริม เหล็ก หรือแอสฟลทติคคอนกรีต
หรือคอนกรีตเสริมเหล็กราดดวยแอสฟลท หรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือราดยางแอสฟลทรองดวยชั้น
วัสดุพื้นทาง หรือลูกรัง หรือวัสดุอื่น ที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ
ขอ ๑๑ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๒ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติม ๑ แปลง ตอ ๑ คัน
ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ ดังนี้
(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร
และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
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(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา ๓๐ องศา
ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต ๓๐ องศาขึ้นไป ใหมีความกวางไมนอยกวา
๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่ม เติมทางด านหลังของหองแถวหรือตึ กแถวตอ งจัดใหมี ที่จอดรถ
๑ แปลง ตอ ๑ คัน และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๒ (๑), (๒) และ (๓)
กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได
ขอ ๑๓ สะพาน สะพานทอ และทอลอด ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาต
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการ
ที่ตอเชื่อม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๔ ระบบไฟฟา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบ
แปลนแผนผั ง ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากหน ว ยราชการหรื อ องค ก ารของรั ฐ หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น
ซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา โดยใหแสดงหลักฐานจากการไฟฟาวาสามารถใหบริการได
ขอ ๑๕ ระบบประปา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมรี ะบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูใน
บริเวณที่การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนทองถิ่น หรือ นิติบุคคลอื่น
ผูรับ ผิด ชอบแลว แต กรณี สามารถใหบ ริก ารได ตอ งใชบ ริก ารของหนว ยงานนั้น ในกรณีอื่ น ใด
นอกเหนือไปจากนี้ใหผูจัดสรรที่ดินเสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียด
ประกอบแบบรายการคํานวณ โดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เปน ผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาว เพื่อขอรับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดลําพูน
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๖ การจัดการกากอุตสาหกรรม (ถามี) ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
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ขอ ๑๗ การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการรั ก ษา
ความสะอาด และความเปน ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และ
ขอบัญญัติหรือขอบังคับของทองถิ่นที่ที่ดินจัดสรรตั้งอยู ในกรณีไมมีขอบัญญัติหรือขอบังคับเชนวานั้น
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลําพูนที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๘ ระบบการระบายน้ํา
๑๘.๑ การระบายน้ํา ที่ผานการใช จากกิจ การต าง ๆ และน้ํ าฝนจากพื้น ที่ ภายใน
โครงการ โดยใชทอรางระบายน้ํา หรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
๑๘.๒ ปริมาณของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียและ
การจัดการกากอุตสาหกรรม (ถามี) ไปสูแ หลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)
ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑๘.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแ ล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๑๘.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
ปริมาณไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน ตองไมต่ํากวา ๒๐ ลูกบาศกเมตร
ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซึ่งตองเชื่อถือไดในทางวิชาการ
โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๑๘.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๒) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ําตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดิน หิน กรวดทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทั้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถามี)
(๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด - ปด
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๑๘.๖ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุด ไมต่ํากวา
๔๐.๐๐ เซนติเมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนักจากพื้น ที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดย
ไมเสียหาย
(๓) แนวระบบระบายน้ําต องไมพาดผ านหรือกี ดขวางทางน้ํ า และหรื อ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทาง
น้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๔) บอพักทอระบายน้ํา ตองจั ดใหมีประจําทุ กแปลงยอย และตอ งแยก
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมี
ทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา
(๕) ต อ งแสดงแหล ง รองรั บ น้ํ า ทิ้ ง ให ชั ด เจนในแผนผั ง หากใช ลํ า ราง
สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้ง ตลอดจนวิเคราะหผลกระทบวา แหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ มีความสามารถรองรับ
ปริมาณและอัตราการระบายน้ําทิ้งได โดยไมกอความเสียหายตอสภาพแวดลอมของแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น
ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตน
ทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๑๙ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๙.๑ น้ําที่จะระบายออกนอกโครงการ หากเปนน้ําเสียจะตองผานระบบบําบัด
เพื่อใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร และกําหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่จ ะต อ งถู ก ควบคุ ม ปล อ ยน้ํ า เสี ยลงสู แ หลง สาธารณะ หรื อ ออกสู สิ่ ง แวดล อ ม หรื อ กฎหมายอื่ น
ของหนวยงานที่ควบคุมดูแลแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ ที่ใชบังคับจึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
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๑๙.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ เฉพาะแตละที่ดินแปลง
ยอยหรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได
๑๙.๓ ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียทุ กประเภทจะตองมี บอตรวจคุณ ภาพน้ํา ทิ้งที่ส ามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๒๐ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมือง
หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ
ขอ ๒๑ ใหกันพื้นที่ไวจัดทําสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะอื่น ไมนอยกวารอยละ ๕
ของพื้น ที่จัดจํ าหนายทั้งหมด เชน สวน ที่จอดรถสวนกลาง สนามกีฬ า ศูน ยฝกอบรมพนักงาน
หองอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน โดยใหมีพื้นที่ที่เปนสวนไมนอยกวารอยละ ๒
ของพื้นที่จําหนาย ทั้งนี้ ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหงเวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหง
ไวไมต่ํากวา ๑ ไร โดยจะตองมีความกวางของดานใดดานหนึ่งไมต่ํากวา ๒๐.๐๐ เมตร กรณีมีสิ่งปลูกสราง
ใหเปน ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองจัดใหมีระบบการปองกัน อัคคีภัย พรอ มแสดงแผนผัง
ภูมิทัศนการจัดทําใหชัดเจน
หมวด ๙
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๒๒ ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๒

๒๒.๑ ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวาง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดิน ใหมีเขตติดตอกับ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน ถนน สวนสนามเด็กเลน สนามกีฬา พื้นที่สวนกลางสําหรับการสันทนาการ
ที่จอดรถสวนกลาง ศูนยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน และ
หรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
๒๒.๒ ที่ดิน พร อมอาคาร ต องมีเนื้ อที่ไมน อยกว า ๑๖ ตารางวา มีความกวา ง
ไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๒๒.๓ พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดิน แปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๓ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น แลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๒๒.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๒.๒ เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปนที่ตั้ง
พื้น ที่สวนอื่น ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปน ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลจัดสรร หรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่น เชน สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๒๒.๓ ผูจั ดสรรที่ดิน ตอ งใหนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา
และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๔ ในการประชุ ม จั ด ตั้ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจัด สรร หรื อ นิ ติ บุ คคลตามกฎหมายอื่ น
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร
ใหไว ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ดิเรก กอนกลีบ
ผูวาราชการจังหวัดลําพูน

