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ข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรจัดสรรทีด่ ินเพื่อที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรมจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๔ (๑) และมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนผัง
โครงกำร และวิธีในกำรจัดสรรที่ดิน โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินกลำงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกำหนดนี้เรียกว่ำ “ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ บรรดำข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้
ให้ใช้ข้อกำหนดนี้แทน
ข้อ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พิจำรณำเห็นเป็นกำรจำเป็น
เพื่อประโยชน์ ในทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยคำนึงถึงประเภทของกำรจัด สรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
กำรผั ง เมื อ ง คณะกรรมกำรจั ด สรรที่ ดิ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จะผ่ อ นผั น กำรปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดนี้
เป็นกำรเฉพำะรำยก็ได้
ทั้งนี้ กำรผ่อนผันตำมวรรคหนึ่ง ต้องไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำร
จัดสรรที่ดินกลำง เรื่อง กำหนดนโยบำยกำรจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑ์กำรจัดทำแผนผัง โครงกำรและวิธกี ำรในกำรจัดสรรทีด่ นิ
ข้อ ๖ แผนผังกำรจัดสรรที่ดิน ในกำรขออนุญำตทำกำรจัดสรรที่ดิน ผู้ขอต้องจัดให้มีแผนผัง
กำรจัดสรรที่ดิน ดังนี้
๖.๑ แผนผังสังเขป ได้แก่ แผนผังแสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณกำรจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะที่ดินโดยรอบ
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(๓) เส้นทำงที่เข้ำออกสู่บริเวณกำรจัดสรรที่ดินจำกทำงหลวง หรือทำงสำธำรณะ
ภำยนอก
(๔) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในเขตผังเมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
โดยระบุข้อควำมต่อไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทำกำรจัดสรรตั้งอยู่ในบริเวณ......................................(ระบุรำยละเอียด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองแต่ละประเภท)”
๖.๒ แผนผังบริเวณรวม ได้แก่ แผนผังที่แสดง
(๑) รูปต่อแปลงเอกสำรสิทธิที่นำมำทำกำรจัดสรรที่ดิน
(๒) รำยละเอียดของที่สำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ ที่อยู่ภำยในบริเวณ และบริเวณ
ที่ติดต่อกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของทำงรำชกำรและส่วนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงกำรต่อเนื่องเป็นหลำยโครงกำร ให้แสดงทำงเชื่อมต่อ
ของโครงกำรทั้งหมดไว้ในแผนผังบริเวณรวมด้วย
(๕) รำยละเอียดของที่ดินที่ใช้เป็นเส้นทำงเข้ำออกสู่บริเวณกำรจัดสรรที่ดิน
จำกทำงหลวง หรือทำงสำธำรณประโยชน์ภำยนอก
๖.๓ แผนผังกำรแบ่งแปลงที่ดิน ได้แก่ แผนผังที่แสดง
(๑) กำรแบ่งแปลงที่ดินแปลงย่อยเพื่อกำรจัดจำหน่ ำย โดยให้ระบุประเภท
กำรใช้ที่ดินแต่ละแปลง
(๒) กำรแบ่งแปลงที่ดินเพื่อจัดทำสำธำรณูปโภค และบริกำรสำธำรณะ
(๓) กำรเว้ น ช่ อ งว่ ำ งระหว่ ำ งแปลงที่ ดิ น ตำมประเภทกำรใช้ ที่ ดิ น ทั้ ง นี้
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และให้ถือเป็ นส่วนสำธำรณูปโภค
ของโครงกำรที่ต้องปรับปรุง และอนุญำตให้ใช้เป็นที่กลับรถ หรือเพื่อกำรอื่นใด
๖.๔ แผนผังและแบบก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค และบริกำรสำธำรณะ ได้แก่
แผนผังและแบบก่อสร้ำงที่แสดงรำยละเอียดของระบบสำธำรณูปโภค และบริกำรสำธำรณะที่จะจัดให้มี ดังนี้
(๑) ระบบไฟฟ้ำ
(๒) ระบบประปำ
(๓) ระบบกำรระบำยน้ำ
(๔) ระบบบำบัดน้ำเสีย
(๕) ระบบถนน และทำงเท้ำ
(๖) สวน สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ
(๗) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แผนผั งทุ กรำยกำรจะต้องแสดงรำยละเอีย ดของสิ่งที่ ปรำกฏอยู่ใ นสภำพปัจจุบัน
และสภำพหลังจำกกำรปรับปรุงพัฒนำแล้ว และจะต้องจัดทำลงกระดำษขนำดมำตรฐำน A ๑ หรือ A ๒
หรือ A ๓ ตำมควำมเหมำะสมของขนำดของโครงกำร โดยมุมด้ำนล่ำงข้ำงขวำต้องแสดงดัชนีแผนผัง
ที่ต่อกัน (ในกรณีที่ต้องแสดงแผนผังเกินกว่ำ ๑ แผ่น) ชื่อโครงกำร ชื่อและที่ตั้งของสำนักงำนจัดสรรที่ดิน
ชื่อและลำยมือชื่อของวิศวกรและสถำปนิก ผู้คำนวณและออกแบบระบบต่ำง ๆ พร้อมทั้งเลขทะเบียน
ใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วย วิชำชีพวิศวกรรมและหรือสถำปัตยกรรมด้วย
ข้อ ๗ โครงกำรและวิธีในกำรจัดสรรที่ดิน
ในกำรขออนุญำตจั ดสรรที่ดิน นอกจำกหลักฐำนและรำยละเอียดที่ต้องแสดงตำมควำมใน
มำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว ผู้ขอต้องแสดงโครงกำรและวิธีกำรในกำรจัดสรรที่ดิน
เพื่อเป็นหลักฐำนกำรดำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ดังรำยกำรต่อไปนี้
๗.๑ หลักฐำนกำรอนุญำตยินยอมจำกหน่วยงำนผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
(ในกรณีที่ต้องได้รับอนุญำต หรือยินยอม)
๗.๒ หลักฐำนผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (ในกรณีที่ต้องจัดทำ)
๗.๓ ในกรณีจัดระบบประปำที่ใช้บริกำรของประปำส่วนภูมิภำค หรือกำรประปำ
ส่วนท้องถิ่น ต้องแนบหลักฐำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนนั้น ว่ำสำมำรถใช้บริกำรได้ หำกจัดระบบ
ประปำสัมปทำน ให้แสดงหลักฐำนกำรได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำตำมประกำศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ หรือในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจำกนี้ ให้ผู้จัดสรรเสนอแผนก่อสร้ำงระบบผลิตและจ่ำยน้ำ
เพื่อขอรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่
๗.๔ วิ ธี ใ นกำรปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ดิ น กำรรวม กำรปรั บ แต่ ง ให้ พื้ น ที่ ดิ น เกิ ด ควำม
เหมำะสมในกำรปลูกสร้ำงอำคำร ทั้งนี้ จะต้องกำหนดระดับควำมสูงต่ำของพื้นดิน และวัสดุที่นำมำใช้
ในกำรปรับที่ดิน ทั้งบริเวณส่วนจำหน่ำย และส่วนสำธำรณูปโภค
๗.๕ วิ ธี ก ำรในกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยที่ ดิ น เปล่ ำ และหรื อ ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ ง
จะจำหน่ำยโดยวิธีเงินสด หรือเงินผ่อน ตำมระยะเวลำที่ผู้ซื้อสำมำรถเลือกได้
๗.๖ วิธีในกำรบำรุงรักษำสำธำรณูปโภค หรือบริกำรสำธำรณะ
๗.๗ กำรเรียกเก็บเงินค่ำใช้บริกำร และค่ำบำรุงรักษำบริกำรสำธำรณะ ให้ระบุ
รำยละเอียดกิจกรรมที่ให้บริกำร พร้อมประมำณกำรรำยรั บ - รำยจ่ำย เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดิน
๗.๘ สิทธิของผู้ซื้อในกำรใช้หรือได้รับบริกำรจำกบริกำรสำธำรณะที่ผู้จัดสรรจัดให้มี
ในบริเวณกำรจัดสรรที่ดิน
๗.๙ ภำระผูกพันต่ำง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
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๗.๑๐ สั ญ ญำหรื อ เงื่ อ นไขในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นแปลงย่ อ ยที่ ผู้ ซื้ อ จะต้ องปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนทำงด้ำนควำมสงบสุข ควำมปลอดภัย ควำมสวยงำม ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ควำมเพิ่มพูนมูลค่ำในทรัพย์สิน และขนบธรรมเนียมประเพณี (ถ้ำมี)
๗.๑๑ หลักฐำนแสดงกำรอนุญำต หรือยินยอมของหน่วยงำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
หมวด ๒
ขนำดและเนื้อที่ของที่ดนิ ที่ทำกำรจัดสรร
ข้อ ๘ ขนำดของที่ดินจัดสรร แบ่งเป็น ๓ ขนำด คือ
๘.๑ ขนำดเล็ ก ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ที่ ท ำกำรรั ง วั ด แบ่ ง แยกแปลงย่ อ ยเพื่ อ จั ด จ ำหน่ ำ ย
ไม่เกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงกำรต่ำกว่ำ ๑๙ ไร่
๘.๒ ขนำดกลำง ได้แก่ ที่ดินที่ทำกำรรังวัด แบ่งแยกแปลงย่อยเพื่อจัด จำหน่ำย
ตั้งแต่ ๑๐๐ - ๔๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงกำร ๑๙ - ๑๐๐ ไร่
๘.๓ ขนำดใหญ่ ได้ แก่ ที่ ดิ น ที่ ทำกำรรัง วัด แบ่ง แยกแปลงย่ อ ยเพื่ อ จัด จำหน่ ำย
ตั้งแต่ ๕๐๐ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงกำรเกินกว่ำ ๑๐๐ ไร่
กำรจัดทำสำธำรณูปโภค หรือบริกำรสำธำรณะภำยในโครงกำรจัดสรรที่ดิน ต้องทำ
ในที่ดินที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญำตทำกำรจัดสรรที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินเท่ำนั้น
ข้อ ๙ กำรจัด สรรที่ดินเพื่อที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรม ที่ ดินแปลงย่อยจะต้องมีขนำด
และเนื้อที่ของที่ดินแยกเป็นประเภท ดังนี้
๙.๑ กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรจำหน่ำยเฉพำะที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอำคำรประเภท
บ้ำนเดี่ยว ที่ดินแปลงย่อยต้องมีขนำดควำมกว้ำง หรือควำมยำวไม่ต่ำกว่ำ ๑๐ เมตร และเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ
๕๐ ตำรำงวำ หำกควำมกว้ำง หรือควำมยำวไม่ได้ขนำดดังกล่ำว ต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๖๐ ตำรำงวำ
๙.๒ กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรจำหน่ำยพร้อมอำคำรประเภทบ้ำนแฝด ที่ดินแต่ละแปลง
ต้องมีควำมกว้ำงไม่ต่ำกว่ำ ๘ เมตร และมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๓๕ ตำรำงวำ
๙.๓ กำรจัดสรรที่ดนิ เพื่อกำรจำหน่ำยพร้อมอำคำรประเภทบ้ำนแถว หรืออำคำรพำณิชย์
ที่ดินแต่ละแปลงต้องมีควำมกว้ำงไม่ต่ำกว่ำ ๔ เมตร และมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๑๖ ตำรำงวำ
ข้อ ๑๐ ระยะห่ำงของตัวอำคำรจำกเขตที่ดิน และกำรเว้นช่องว่ำงระหว่ำงแปลงที่ดิน ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
ข้อ ๑๑ ห้ำมแบ่งแปลงที่ดนิ เป็นแนวตะเข็บ เป็นเศษเสี้ยว หรือรูปร่ำงที่ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในกำรจัดขนำด และจำนวนของระบบสำธำรณูปโภค และบริกำรสำธำรณะ
ให้เพียงพอต่อกำรใช้ประโยชน์ในโครงกำรจัดสรรที่ดนิ ในอนำคต ให้ที่ดินแปลงอื่นในโครงกำรจัดสรรทีด่ นิ
ซึ่งมีเนื้อที่เกินกว่ำ ๑๐๐ ตำรำงวำขึ้นไป จะต้องนำมำรวมเพื่อคำนวณจำนวนแปลงที่ดินใหม่ โดยใช้
เกณฑ์เฉลี่ยเนื้อที่ ๑๐๐ ตำรำงวำ ต่อ ๑ แปลง จำนวนแปลงที่ดินที่คำนวณได้จำกเกณฑ์เฉลี่ยนี้
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ให้ น ำไปรวมกั บ จ ำนวนที่ ดิ น แปลงย่ อ ยที่ จั ด ขนำดตำมเกณฑ์ ก ำหนด เพื่ อ ใช้ ใ นกำรก ำหนดขนำด
และจำนวนระบบสำธำรณูปโภค และกำรบริกำรสำธำรณะตำมข้ออื่น ๆ ต่อไป
หำกลักษณะทั่วไปของกำรจัดสรรที่ดินเป็นกำรแบ่งแปลงย่อยเป็นประเภทบ้ำนแฝด บ้ำนแถว
และอำคำรพำณิชย์ เกินกว่ำร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่จัดจำหน่ำยทั้งโครงกำร ให้ใช้เกณฑ์เฉลี่ยของเนือ้ ที่บำ้ นแฝด
บ้ำนแถว และอำคำรพำณิชย์ทุกแปลงในโครงกำรจัดสรรที่ดินนั้นเป็นเกณฑ์เฉลี่ยต่อ ๑ แปลง จำนวน
แปลงที่ดินที่คำนวณได้จำกเกณฑ์เฉลี่ยนี้ให้นำไปรวมกับจำนวนบ้ำนแฝด บ้ำนแถว และอำคำรพำณิชย์
เพื่อใช้ในกำรกำหนดขนำด และจำนวนระบบสำธำรณูปโภค และบริกำรสำธำรณะตำมข้ออื่น ๆ ต่อไป
หมวด ๓
ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกีย่ วกับกำรสำธำรณสุข
ข้อ ๑๓ กำรสำธำรณสุข
กำรกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในโครงกำรจัดสรรที่ดิน ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
ของท้ อ งถิ่ น หำกไม่ มี ข้ อ บั ญ ญั ติ เ ช่ น ว่ ำ นั้ น ให้ ผู้ ข ออนุ ญ ำตท ำกำรจั ด สรรที่ ดิ น แสดงรำยละเอี ย ด
กำรดำเนิ น กำรจัด เก็บ และทำลำยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เสนอต่อคณะกรรมกำรจัด สรรที่ ดิ น
จังหวัดเชียงใหม่พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
หมวด ๔
ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกีย่ วกับกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๔ ระบบกำรระบำยน้ำ
๑๔.๑ กำรระบำยน้ำที่ผ่ำนกำรใช้จำกกิจกรรมต่ำง ๆ และน้ำฝนจำกพื้นที่ในโครงกำร
โดยใช้ท่อ หรือรำงระบำยน้ำ ต้องได้รับกำรออกแบบอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิศวกรรมกำรระบำยน้ำ
(แหล่งน้ำ) วิศวกรรมโยธำ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
๑๔.๒ คุณภำพน้ ำทิ้งที่ออกจำกระบบระบำยน้ำและระบบบำบัด น้ำเสียของพื้นที่
โครงกำรจัดสรรที่ดินไปสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (คู คลอง หรือทำงน้ำสำธำรณะอื่นใด) จะต้องเป็นไป
ตำมมำตรฐำนของหน่วยงำนผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
๑๔.๓ กำรระบำยน้ ำจำกโครงกำรจั ด สรรที่ ดิน จะต้อ งได้ รับอนุญ ำตหรือ ยินยอม
จำกผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งรองรับน้ำทิ้งนั้น ๆ
๑๔.๔ ควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณน้ำของระบบกำรระบำยน้ำ
(๑) ปริมำณน้ำฝน ใช้เกณฑ์ปริมำณฝนตกภำยในรอบ ๕ ปี หรือนำนกว่ำ
ของท้องถิ่นนั้น โดยที่สัมประสิทธิก์ ำรไหลนองของน้ำฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงย่อยต้องมีค่ำไม่ต่ำกว่ำ ๐.๖
(๒) ปริ ม ำณน้ ำเสี ย ใช้ เ กณฑ์ ป ริ ม ำณไม่ ต่ ำกว่ ำ ร้ อ ยละ ๙๕ ของน้ ำใช้
แต่ต้องไม่ต่ำกว่ำ ๑ ลูกบำศก์เมตร ต่อครัวเรือน ต่อวัน
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(๓) ปริ ม ำณน้ ำไหลซึ ม เข้ ำ ระบบท่ อ ระบำยน้ ำต่ อ วั น ต้ อ งไม่ ต่ ำ กว่ ำ
๒๐ ลู ก บำศก์ เ มตร ต่ อ ควำมยำวท่ อ ระบำยน้ ำ ๑ กิ โ ลเมตร หรื อ ค่ ำ อื่ น ตำมข้ อ มู ล ที่ อ้ ำ งอิ ง
ซึ่งต้องเชื่อถือได้ในทำงวิชำกำร โดยต้องสอดคล้องกับประเภทวัสดุของท่อหรือรำงระบำยน้ำ
๑๔.๕ ระบบกำรระบำยน้ำ ต้องประกอบด้วย
(๑) ท่อระบำยน้ำรวม (ที่รับปริมำณน้ำสูงสุดได้)
(๒) รำงระบำยน้ำ (พร้อมฝำ)
(๓) บ่อพักท่อระบำยน้ำ (พร้อมฝำ) ที่รับน้ำฝนจำกถนน และรับน้ำเสีย
จำกแปลงย่อย (กรณีที่เป็นระบบกำรระบำยน้ำรวม)
(๔) บ่อตรวจกำรระบำยน้ำ
(๕) บ่อพักน้ำเสีย
(๖) ระบบเครื่องสูบน้ำ (ถ้ำมี) ภำยในระบบระบำยน้ำจะต้องประกอบด้วย
เครื่องสูบน้ำ ตะแกรงดักขยะ และบริเวณดักเศษทรำย ส่วนบ่อสูบหรือสถำนีสูบน้ำบริเวณที่บรรจบกับ
ระบบระบำยน้ำสำธำรณะ หรือแหล่งรองรับน้ำสำธำรณะ ให้มีประตูน้ำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งองค์ประกอบ
เพื่อให้สำมำรถระบำยน้ำออกได้ในกรณีที่ระดับน้ำของแหล่งรองรับน้ำสำธำรณะภำยนอกต่ำกว่ำระดับน้ำ
ภำยในโครงกำร
(๗) บ่อตรวจน้ำทิ้งประจำที่ดินแปลงย่อย
(๘) บ่อตรวจน้ำทิ้งรวมของโครงกำร พร้อมตะแกรงดักขยะก่อนระบำย
น้ำทิ้งลงสู่ทำงสำธำรณะ
(๙) ระบบกำรผันน้ำฝนส่วนเกิน (กรณีที่เป็นระบบระบำยน้ำรวม) จะต้องมี
ตะแกรงดักขยะก่อนระบำยน้ำลงสู่ทำงสำธำรณะ
(๑๐) แหล่งรองรับน้ำทิ้งจำกกำรระบำยน้ำ และจำกระบบกำรบำบัดน้ำเสีย
๑๔.๖ รำยกำรคำนวณ (ที่ต้องประกอบมำกับแผนผังระบบกำรระบำยน้ำ)
(๑) ปริมำณน้ำที่จะเข้ำสู่ระบบกำรระบำยน้ำต่อวินำที
(๒) ขนำดท่อระบำยน้ำ หรือรำงระบำยน้ำในแต่ละส่วนของระบบระบำยน้ำ
(๓) ระดับควำมลำดเอียงของท่อระบำยน้ำ หรือรำงระบำยน้ำ
(๔) ควำมลึกของท้องท่อระบำยน้ำ หรือรำงระบำยน้ำ
(๕) ควำมเร็วของกำรไหลของน้ำในท่อระบำยน้ำ หรือรำงระบำยน้ำ
(๖) ประเภทวัสดุที่ใช้ทำท่อระบำยน้ำ
(๗) ขนำดของบ่อสูบหรือสถำนีสูบ (ถ้ำมี) และต้องแสดงปริมำณน้ำทิ้ง
ที่ระบำยออกสู่แ หล่งน้ ำสำธำรณะรวมทั้งระดับน้ำสูงสุด ของแหล่งรองรับน้ำทิ้งของระบบระบำยน้ำ
ของโครงกำรจัดสรรที่ดินรำยกำรทั้งหมดนี้ ต้องแสดงให้ปรำกฏในแผนผังกำรระบำยน้ำที่จัดทำขึ้น
ตำมมำตรฐำนทำงวิศวกรรม สอดคล้องกับรำยกำรคำนวณทำงวิชำกำรที่สำมำรถตรวจสอบควำมเพียงพอ
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และควำมมั่น คงแข็งแรงของอุ ปกรณ์ ของระบบได้ โดยต้องมีกำรตรวจรั บรอง จำกวิศวกรที่ได้รับ
ใบอนุญำตกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมส่งสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบอำชีพวิศวกรควบคุม
ประกอบกำรพิจำรณำ
๑๔.๗ เงื่อนไขต้องปฏิบัติในกำรจัดทำแผนผังระบบกำรระบำยน้ำ และกำรจัดทำ
รำยกำรคำนวณทำงวิชำกำร
(๑) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยในท่อระบำยน้ำที่มีเขตทำงกว้ำง ๘.๐๐ เมตร
และยำวไม่เกิน ๑๐๐.๐๐ เมตร ต้องใช้ท่อระบำยน้ำขนำดไม่ต่ำกว่ำ ๔๐ เซนติเมตร
(๒) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยในท่อระบำยน้ำที่มีเขตทำงกว้ำงมำกกว่ำ
๘.๐๐ เมตร หรือมีควำมยำวของถนนตั้งแต่ ๑๐๐.๐๐ เมตร ขึ้นไป ต้องใช้ท่อระบำยน้ำขนำดไม่ต่ำกว่ำ
๖๐ เซนติเมตร
(๓) ท่ อ ระบำยน้ ำที่ น ำมำจั ด ท ำระบบระบำยน้ ำจะต้ อ งได้ รั บ มำตรฐำน
อุตสำหกรรม (มอก.) สำหรับใช้ในกำรระบำยน้ำและ
ก. ต้องเป็นวัสดุที่ทนทำนต่อกำรกัดกร่อนของน้ำเสียและน้ำฝนได้
ข. ต้ อ งรั บ น้ ำหนั ก กดจำกพื้ น ที่ ด้ ำ นบน และยำนพำหนะที่ สั ญ จร
ไปมำได้โดยไม่เสียหำย
(๔) ระดับควำมลำดเอียงของท่อระบำยน้ำต้องต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบ
และมีระดับควำมลำดเอียง ดังนี้
ก. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๔๐ เซนติเมตร ต้องไม่ต่ำกว่ำ ๑ : ๕๐๐
ข. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเกินกว่ำ ๔๐ เซนติเมตร ต้องไม่เกินกว่ำ
๑ : ๑๐๐๐
(๕) เครื่ อ งสู บ น้ ำเสี ย จะเป็ น แบบใดก็ ไ ด้ (แบบจุ่ ม แช่ ใ นบ่ อ พั ก น้ ำเสี ย ,
แบบนอกบ่อพักน้ำเสีย) แต่กำรสูบน้ำจะต้อง
ก. ระดับหยุดสูบน้ำอยู่ต่ำกว่ำระดับท้องท่อระบำยน้ำเข้ำ
ข. ระดับเริ่มสูบน้ำอยู่สูงกว่ำระดับหยุดสูบน้ำไม่ต่ำกว่ำ ๑.๐๐ เมตร
ค. ปริมำตรน้ำเสียระหว่ำงระดับสูบน้ำในบ่อพักน้ำเสีย ต้องไม่น้อยกว่ำ
๑ ใน ๔ ส่วนของปริมำตรน้ำเสียรวมทั้งโครงกำร
(๖) แนวท่อระบบกำรระบำยน้ำ ต้องไม่พำดผ่ำนทำงน้ำ หรือแหล่งน้ ำ
สำธำรณประโยชน์ นอกจำกจะมีระบบพิเศษ เพื่อกำรส่งน้ำไปได้โดยไม่ปนกับน้ำในทำงน้ำ หรือแหล่ง
น้ำสำธำรณประโยชน์
(๗) บ่อพักท่อระบำยน้ำ
ก. ประเภทบ้ำนเดี่ยว ต้องจัดให้มีประจำทุกแปลงย่อย
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ข. ประเภทบ้ำนแฝด บ้ำนแถว หรืออำคำรพำณิชย์ จัด ให้บ่อหนึ่ง
ต่อสองแปลง
ทั้งนี้ ต้องแยกท่อระบำยน้ำเข้ำบ่อพักออกจำกกันและระยะห่ำงระหว่ำงบ่อพักต้องไม่เกิน
๑๖.๐๐ เมตร โดยต้องมีทุกจุดที่มีกำรเปลี่ยนขนำดท่อ และจุดบรรจบของท่อ หรือรำงระบำยน้ำ
และตั้งอยู่ในพื้นที่ของแผนผังโครงกำรจัดสรรที่ดิน
(๘) บ่อตรวจกำรระบำยน้ำ ต้องมีขนำดใหญ่เพียงพอ ให้สำมำรถลงไป
ขุดลอก หรือทำควำมสะอำดท่อระบำยน้ำได้ที่จุดบรรจบท่อระบำยน้ำที่สำคัญตำมควำมเหมำะสม
(๙) กรณีพื้นที่ที่ทำกำรจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ำต่ำงกัน ให้แสดง
ก. เส้นระดับควำมสูงต่ำของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเส้นท่อระบำยน้ำ
โดยมีช่วงห่ำงกันทุกระดับควำมสูง ๑.๐๐ เมตร หรือน้อยกว่ำ
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแต่ง โดยกำรขุดลอก หรือถมสูงขึ้นจำก
ระดับเดิมด้วย
(๑๐) ต้องแสดงแหล่งรองรับน้ำทิ้งให้ชัดเจนในแผนผัง หำกใช้ลำรำงสำธำรณะ
เป็นทำงระบำยน้ำให้แสดงภำพควำมกว้ำง ควำมลึกของลำรำง จำกบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหล่ง
รองรับน้ำทิ้งในกรณีที่แยกระบบบำบัดน้ำเสียออกจำกระบบระบำยน้ำฝน ให้แสดงแบบรำยละเอียด
ของทั้งสองระบบแยกจำกกัน แต่ละระบบมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมข้ำงต้นทั้งหมด รวมทั้งรำยละเอียด
ของทุกจุดที่มีกำรตัดผ่ำนหรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ข้อ ๑๕ ระบบบำบัดน้ำเสีย
๑๕.๑ น้ำที่ผ่ำนกำรใช้จำกทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเป็นน้ำเสียที่จะต้อง
ได้ รั บ กำรบ ำบั ด ให้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตำมประกำศกระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งจำกที่ดินจัดสรร และเรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรร
เป็ น แหล่ ง ก ำเนิ ด มลพิ ษ ที่ จ ะต้ อ งถู ก ควบคุ มกำรปล่ อ ยน้ำเสี ย ลงสู่ แหล่ ง น้ ำสำธำรณะ หรื อ ออกสู่
สิ่งแวดล้อม หรือกฎหมำยอื่นที่ใช้บังคับในท้องถิ่นนั้นเสียก่อน จึงจะระบำยสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งได้
ในกรณีที่ที่ดินจัดสรรที่รังวัดเป็นแปลงย่อย เพื่อจำหน่ำยต่ำกว่ำ ๑๐๐ แปลง ให้นำประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้ง จำกอำคำร
บำงประเภทและบำงขนำดสำหรับอำคำร ประเภท ค. มำบังคับใช้แทนโดยอนุโลม
๑๕.๒ ระบบบำบัดน้ำเสีย จะเป็นประเภทระบบบำบัดอิสระเฉพำะแต่ละที่ดินแปลงย่อย
หรือประเภทระบบบำบัดกลำงที่รวมน้ำเสียมำบำบัดเป็นจุดเดียว หรือหลำยจุดก็ได้ และแต่ละระบบ
เหล่ำนั้นจะใช้วิธี หรือขบวนกำรบำบัดแบบใด วิธีใด ให้แสดงให้ปรำกฏในแผนผัง และรำยกำรคำนวณ
ทำงวิ ช ำกำร ที่ ต รวจรั บ รองจำกวิ ศ วกรที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตกำรประกอบวิ ช ำชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พร้อมส่งสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบอำชีพวิศวกรควบคุมประกอบกำรพิจำรณำ
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๑๕.๓ เงื่ อ นไขที่ ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ใ นกำรจั ด ท ำแผนผั ง ระบบกำรบ ำบั ด น้ ำเสี ย
และกำรจัดทำรำยกำรคำนวณทำงวิชำกำร
(๑) ปริมำณน้ำเสียจำกแต่ละหน่วยอำคำรใช้เกณฑ์ร้อยละ ๙๕ ของน้ำใช้
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ ลิตร ต่อครัวเรือน ต่อวัน
(๒) ปริมำณควำมสกปรกเป็นค่ำ BOD ไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
(๓) ระบบบ ำบั ด น้ ำเสี ย ทุ ก ประเภท ต้ อ งมี ป ริ ม ำตรของระบบเพี ย งพอ
ที่จะรองรับปริมำณน้ำเสียจำกทุกหน่วยรวมกันได้ในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ วัน
(๔) ระดับท้องท่อระบำยน้ำทิ้งออกจำกระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องอยู่ต่ำกว่ำ
ระดับท้องท่อระบบน้ำเข้ำสู่ระบบบำบัดน้ำเสียไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร
๑๕.๔ ระบบกำรบ ำบั ด น้ ำเสี ย ประเภทระบบอิ ส ระ ให้ ใ ช้ ส ำหรั บ บ ำบั ด น้ ำเสี ย
ประจำแต่ละหน่วยอำคำรเท่ำนั้น ปริมำตรของระบบต้องเป็นไปตำมเกณฑ์กำหนดในข้อ ๑๕.๓ (๑)
และให้มีสัดส่วนโดยประมำณของระบบ ดังนี้
(๑) ระบบเติมอำกำศจะต้องมี
ก. ปริมำตรของส่วนที่เติมอำกำศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๔๐ ของปริมำตรรวม
ของระบบ
ข. อัตรำกำรเติมอำกำศ จะต้องไม่น้อยกว่ำ ๔๐ ลิตรต่อนำที สำหรับคน
ไม่เกิน ๕ คน
ค. ปริมำตรรวมของระบบ เฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ลิตรต่อคน
(๒) ระบบชนิดไม่เติมอำกำศ จะต้องมี
ก. ปริมำตรของส่วนที่บรรจุด้วยวัสดุกรอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
ปริมำตรรวมของระบบ
ข. ปริมำตรของระบบ เฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐ ลิตรต่อคน
๑๕.๕ ระบบกำรบำบัดน้ำเสีย ประเภทระบบกลำงที่รวมรับน้ำเสียมำบำบัดจำกทีด่ นิ
แปลงย่อยตั้งแต่ ๒ แปลงขึ้นไป จะต้อง
(๑) จัดไว้ในพื้นที่เฉพำะแยกต่ำงหำก
(๒) มีเนื้อที่เพียงพอที่จะตั้งบ่อพักน้ำเสีย และบ่อเครื่องสูบน้ำ (ถ้ำมี)
(๓) บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักน้ำทิ้ง ต้องให้มีสัดส่วนโดยประมำณของระบบ
ดังนี้
ก. ระบบชนิดบ่อผึ่ง จะต้องมี
- ควำมลึกของระดับน้ำเสียในส่วนบ่อบำบัดน้ำเสียระหว่ำง ๑.๒๐ เมตร
ถึง ๑.๕๐ เมตร ใต้ระดับท้องท่อระบำยน้ำเข้ำหรือระดับสันฝำยแบ่งน้ำกับบ่อพักน้ำทิ้ง
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- บ่อพักน้ำทิ้ง จะต้องมีสัดส่วนไม่ใหญ่เกินกว่ำ ๑ ใน ๓ ส่วนของ
บ่อบำบัด น้ำเสีย และทั้งสองส่วนต้องรับปริมำณน้ำรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์กำหนดในข้อ ๑๕.๓ (๓)
- กำรเติ ม อำกำศในส่ ว นบ่ อ บ ำบั ด น้ ำเสี ย ด้ ว ยเครื่ อ งเติ ม อำกำศ
ซึ่งมีกำลังรวมกันไม่น้อยกว่ำ ๕ แรงม้ำ และติดตั้งอยู่ในจุดที่สำมำรถกระจำยกำรเติมอำกำศได้ทั่ว
ทั้งบ่อบำบัด
ข. ระบบชนิดถังปิด จะต้อง
- เป็นระบบชนิดผสมระหว่ำงชนิดไม่เติมอำกำศ และชนิดเติมอำกำศ
อยู่ด้วยกัน
- น้ำเสียจะผ่ำนวัสดุกรองในส่วนไม่เติมอำกำศไปสู่ส่วนเติมอำกำศ
หรือส่วนดักกลิ่นก่อนกลำยเป็นน้ำทิ้ง
- ส่วนบำบัดที่บรรจุวัสดุกรองต้องมีปริมำตรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐
ของปริมำตรรวมของระบบ
- ส่ ว นเติ ม อำกำศ ต้ อ งมี ป ริ ม ำตรไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ ๑๕
ของปริมำตรรวมของระบบ
ค. ระบบชนิดอื่น เช่น ระบบแบบหมุนรอบตัวทั้งทำงรำบและทำงดิ่ง
ระบบแผ่นหมุน ระบบตะกอนเร่ง และอื่น ๆ ให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบนำเสนอรำยละเอียดทำงวิชำกำร
ของระบบที่ใช้พร้อมแผนผัง เพื่อให้คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจำรณำอนุมัติเป็นรำย ๆ ไป
๑๕.๖ ระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภท จะต้องมีบ่อตรวจคุณภำพน้ำทิ้ งที่สำมำรถ
เข้ำไปตรวจสอบคุณภำพน้ำทิ้งได้ตลอดเวลำ สำหรับประเภทระบบกลำงต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พำหนะ
เข้ำถึงได้ โดยเป็นทำงเฉพำะกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๔ เมตร เพื่อประโยชน์ในกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรบำบัดน้ำเสีย และกำรตรวจสอบคุณภำพน้ำทิ้ง
หมวด ๕
ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกีย่ วกับกำรคมนำคม กำรจรำจร และควำมปลอดภัย
ข้อ ๑๖ ที่ดินแปลงย่อยในโครงกำรจัดสรรที่ดินทุกแปลงต้องติดถนนที่ใช้เป็นสำธำรณูปโภค
สำหรับเป็นทำงเข้ำออกของรถยนต์ โดยมีควำมกว้ำงของหน้ำแปลงต้องไม่ต่ำกว่ำ ๔.๐๐ เมตร
ส ำหรั บ กำรจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ กำรจ ำหน่ ำ ยพร้ อ มอำคำรประเภทอำคำรพำณิ ช ย์
อำจใช้ถนนสำธำรณประโยชน์ หรือถนนภำระจำยอมเป็นทำงเข้ำออกของรถยนต์ โดยมีควำมกว้ำง
ของหน้ำแปลงต้องไม่ต่ำกว่ำ ๔.๐๐ เมตร ก็ได้
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ข้อ ๑๗ ขนำดของถนนที่ต้องจัดให้มีกำรจัดสรรที่ดินแต่ละโครงกำรให้มีควำมกว้ำงของเขตทำง
(ผิวจรำจรและทำงเท้ำ) เป็นสัดส่วนกับจำนวนที่ดินแปลงย่อย ดังนี้
๑๗.๑ ถนนที่ใช้เป็นทำงเข้ำออกสู่ที่ดินแปลงย่อยไม่เกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่
ต่ำกว่ำ ๑๙ ไร่ ต้องมีควำมกว้ำงของเขตทำงไม่ต่ำกว่ำ ๘.๐๐ เมตร โดยมีควำมกว้ำงของผิวจรำจร
ไม่ต่ำกว่ำ ๖.๐๐ เมตร และทำงเท้ำด้ำนที่ปักเสำไฟฟ้ำให้มีควำมกว้ำง ไม่ต่ำกว่ำ ๑.๑๕ เมตร
๑๗.๒ ถนนที่ใช้เป็นเส้นทำงเข้ำออกสู่ที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๑๐๐ - ๒๙๙ แปลง
หรือเนื้อที่ ๑๙ - ๕๐ ไร่ ต้องมีควำมกว้ำงของเขตทำงไม่ต่ำกว่ำ ๑๒.๐๐ เมตร โดยมีควำมกว้ำง
ของผิวจรำจร ไม่ต่ำกว่ำ ๘.๐๐ เมตร และทำงเท้ำแต่ละข้ำงต้องไม่ต่ำกว่ำ ๑.๕๐ เมตร
๑๗.๓ ถนนที่ ใ ช้ เ ป็ น ทำงเข้ ำ ออกสู่ ที่ ดิ น แปลงย่ อ ยตั้ ง แต่ ๓๐๐ - ๔๙๙ แปลง
หรือเนื้อที่เกินกว่ำ ๕๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ ต้องมีควำมกว้ำงของเขตทำงไม่ตำกว่
่ ำ ๑๖.๐๐ เมตร
โดยมีควำมกว้ำงของผิวจรำจรไม่ต่ำกว่ำ ๑๐.๐๐ เมตร และทำงเท้ำแต่ละข้ำงต้องไม่ต่ำกว่ำ ๒.๐๐ เมตร
๑๗.๔ ถนนที่ ใ ช้ เ ป็ น ทำงเข้ ำ ออกสู่ ที่ ดิ น แปลงย่ อ ยตั้ ง แต่ ๕๐๐ แปลงขึ้ น ไป
หรือเนื้อที่มำกกว่ำ ๑๐๐ ไร่ขึ้นไป ต้องมีควำมกว้ำงของเขตทำงไม่ต่ำกว่ำ ๑๘.๐๐ เมตร โดยมีควำมกว้ำง
ของผิวจรำจรไม่ต่ำกว่ำ ๑๒.๐๐ เมตร มีเกำะกลำงถนน (ยกระดับ) กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑.๐๐ เมตร
และมีทำงเท้ำข้ำงละไม่ต่ำกว่ำ ๒.๐๐ เมตร
ในกรณีที่ที่ดินแปลงย่อยมีหน้ำแปลงที่ดินติดต่อกับเขตห้ำมปลูกสร้ำงอำคำรในเขตทำงหลวงแผ่นดิน
หรือทำงหลวงท้องถิ่น ให้ปรับปรุงเขตทำงนั้นเป็นพื้นผิวจรำจร โดยให้เชื่อมเป็นส่วนเดียวกับผิวจรำจร
ของทำงหลวง นอกจำกมีเกณฑ์บังคับให้เป็นอย่ำงอื่น
ข้อ ๑๘ ถนนที่ เ ป็ น ทำงเข้ ำ ออกของโครงกำรจั ด สรรที่ ดิ น ที่ บ รรจบกั บ ทำงหลวงแผ่ น ดิ น
หรือทำงสำธำรณประโยชน์ ต้องมีควำมกว้ำงของผิวจรำจร และทำงเท้ำไม่น้อยกว่ำเกณฑ์กำหนด
ตำมข้อ ๑๗ นอกจำกจะมีเกณฑ์บังคับเป็นอย่ำงอื่น
ถนนสำธำรณประโยชน์ที่เป็นทำงเข้ำออกโครงกำรจัดสรรที่ดิน ต้องมีควำมกว้ำง
ของผิวจรำจรไม่ต่ำกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ถนนภำระจำยอมที่เป็นทำงเข้ำออกโครงกำรจัดสรรที่ดิน ต้องมีควำมกว้ำงของผิวจรำจร
ไม่น้อยกว่ำ ๖.๐๐ เมตร และมิได้เป็นถนนที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรของผู้จัดสรรที่ดิน หรือผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดสรรที่ดิน โดยถนนดังกล่ำวต้องเป็นถนนที่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงจนเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่ง
ภำระจำยอมลดไป หรือเสื่อมควำมสะดวก
ข้อ ๑๙ ถนนแต่ละสำยให้มีควำมยำวจำกทำงแยกหนึ่งถึงทำงแยกหนึ่งไม่เกิน ๓๐๐.๐๐ เมตร
และไม่ควรให้เป็นแนวตรงยำวเกินกว่ำ ๖๐๐.๐๐ เมตร
ข้อ ๒๐ ถนนที่เป็นถนนปลำยตัน ให้จัดทำที่กลับรถทุกระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร ตำมมำตรฐำน
ดังนี้
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๒๐.๑ กรณีที่เป็นวงเวียน ต้องมีรัศมีควำมโค้งวัดถึงกึ่งกลำงถนนไม่ต่ำกว่ำ ๖.๐๐ เมตร
และผิวจรำจรกว้ำงไม่ต่ำกว่ำ ๔.๐๐ เมตร
๒๐.๒ กรณีที่เป็นรูปตัวที (T) ต้องมีควำมยำวสุทธิของไหล่ตัวทีด้ำนละไม่ต่ำกว่ำ
๕.๐๐ เมตร เว้นแต่จัดทำที่บริเวณปลำยตัน ให้มีควำมยำวของไหล่ตัวทีด้ำนละไม่ต่ำกว่ำ ๒.๕๐ เมตร
และผิวจรำจรกว้ำงไม่ต่ำกว่ำ ๔.๐๐ เมตร
๒๐.๓ กรณีเป็น รูปตัวแอล (L) ต้องมีควำมยำวสุทธิของขำแต่ละด้ำนไม่ต่ำกว่ำ
๕.๐๐ เมตร และผิวจรำจรไม่ต่ำกว่ำ ๔.๐๐ เมตร หำกจัดทำในบริเวณปลำยตันของถนน ให้จัดทำ
ห่ำงจำกบริเวณปลำยตันไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
๒๐.๔ กรณีเป็นรูปตัววำย (Y) ต้องมีควำมยำวสุทธิของแขนตัววำยด้ำนละไม่ต่ำกว่ำ
๕.๐๐ เมตร เว้นแต่จัดทำที่บริเวณปลำยตัน ให้มีควำมยำวของไหล่ตัววำยด้ำนละไม่ต่ำกว่ำ ๒.๕๐ เมตร
และผิวจรำจรกว้ำงไม่ต่ำกว่ำ ๔.๐๐ มุมตัววำยต้องไม่เล็กกว่ำ ๑๒๐ องศำ
ข้อ ๒๑ ที่จอดรถระหว่ำงผิวจรำจรกับทำงเท้ำให้จัดทำบริเวณต่อไปนี้
๒๑.๑ ตลอดควำมยำวด้ำนหน้ำที่ดินแปลงย่อยประเภทอำคำรพำณิชย์ทุกแปลง
ต้องจัดให้มีที่จอดรถด้ำนหน้ำแต่ละแปลงไม่น้อยกว่ำ ๑ คัน ต่อ ๑ แปลง และให้มีลักษณะ ดังนี้
(๑) กรณีจัด ให้มีที่จอดรถยนต์ตั้งฉำกกับแนวทำงเดินรถ ให้มีควำมกว้ำง
ไม่น้อยกว่ำ ๒.๔๐ เมตร และมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณี จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ข นำนกั บ แนวทำงเดิ น รถ หรื อ ท ำมุ ม กั บ
ทำงเดินรถน้อยกว่ำ ๓๐ องศำ ให้มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒.๔๐ เมตร และควำมยำวไม่น้อยกว่ำ
๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณีจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทำมุมกับทำงเดินรถตั้งแต่ ๓๐ องศำขึ้นไป
ให้มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒.๔๐ เมตร และควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๕.๕๐ เมตร
กรณี ที่ มี เ ขตห้ ำ มปลู ก สร้ ำ งอำคำรริ ม ทำงหลวง ให้ ใ ช้ เ ขตห้ ำ มปลู ก สร้ ำ งอำคำร
เป็นที่จอดรถได้
ข้อ ๒๒ ทำงเดิน และทำงเท้ำ
๒๒.๑ ถนนด้ำนที่ใช้เป็นทำงเข้ำออกสู่ที่ดินแปลงย่อยประเภทที่อยู่อำศัยและอำคำรพำณิชย์
ต้องจัดให้มีทำงเท้ำสำหรับคนเดินตำมขนำดที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗ ทั้งนี้ ควำมกว้ำงทำงเดินเท้ำสุทธิ
ต้องไม่ต่ำกว่ำ ๖๐ เซนติเมตร ตลอดควำมยำวของถนนโดยไม่มีสิ่งกีดขวำง
๒๒.๒ ระยะยกระดับสูงกว่ำผิวจรำจรระหว่ำง ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร สม่ำเสมอ
กัน ไปตลอดควำมยำวถนน ยกเว้น ถนนด้ำนที่ใช้เป็นทำงเข้ำออกสู่ที่ดินแปลงย่อยประเภทบ้ำนแฝด
หรือบ้ำนแถว จะไม่ทำเป็นทำงเท้ำยกระดับก็ได้
๒๒.๓ วัสดุปูทำงเท้ำต้องเป็นคอนกรีต หรือบล็อกปูถนนสำเร็จรูป หรือวัสดุคงทน
และต้องมีควำมกว้ำงทำงเดินเท้ำสุทธิไม่ต่ำกว่ำ ๖๐ เซนติเมตร ตลอดควำมยำวของถนนโดยไม่มีสิ่งกีดขวำง
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๒๒.๔ ขอบทำงเท้ำต้องเป็นคันหินสูงระหว่ำง ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร
๒๒.๕ จุดที่เป็นทำงเข้ำออกสู่ ที่ดินแปลงย่อยให้ลดคันหินลง โดยทำเป็นทำงลำด
ให้รถเข้ำออกได้ แต่ให้รักษำระดับทำงเท้ำให้สูงกว่ำเดิม ทำงเท้ำส่วนที่เป็นทำงเข้ำออกนี้ให้ทำเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๒๒.๖ กำรปลูกต้นไม้ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประดับถนน ต้องไม่ล้ำลงมำในส่วนที่เป็น
ทำงเดินเท้ำ ต้นไม้ที่มีขนำดใหญ่ควรกันเขตนอกทำงเท้ำเป็นพิเศษ ขนำดอย่ำงน้อย ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร
ข้อ ๒๓ ระดับควำมสูงของหลังถนน
๒๓.๑ ต้องให้สอดคล้องกับระบบระบำยน้ำในบริเวณกำรจัดสรรที่ดิน
๒๓.๒ ต้องจัดทำให้ได้ระดับ และมำตรฐำนที่สอดคล้องกับถนน หรือทำงสำธำรณะ
ที่ต่อเนื่อง
๒๓.๓ ผิวจรำจรต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลท์ติดคอนกรีต หรือลำดยำง
แอสฟั ล ท์ ร องด้ ว ยชั้ น วั ส ดุ พื้ น ทำงที่ มี ค วำมหนำและบดอั ด จนมี ค วำมแน่ น ตำมที่ ก รมโยธำธิ ก ำร
และผังเมืองกำหนด
ข้อ ๒๔ ควำมลำดชันและทำงเลี้ยว
๒๔.๑ ควำมลำดชันของพื้นผิวจรำจรทุกจุดต้องไม่เกิน ๗ ส่วน ต่อทำงรำบ ๑๐๐ ส่วน
๒๔.๒ ทำงเลี้ยว หรือทำงบรรจบกัน ต้องไม่เป็นมุมแหลมเล็กกว่ำ ๖๐ องศำ
และในกรณีทำงเลี้ยวที่ห่ำงกันน้อยกว่ำ ๓๗ เมตร ต้องเป็นมุมป้ำน ไม่เล็กกว่ำ ๑๒๐ องศำ
ข้อ ๒๕ กำรปำดมุมถนน
๒๕.๑ ปำกทำงของถนนที่มีเขตทำงต่ำกว่ำ ๑๒.๐๐ เมตร จะต้องปำดมุมถนน
ให้กว้ำงขึ้นอีกไม่ต่ำกว่ำด้ำนละ ๑.๐๐ เมตร
๒๕.๒ ปำกทำงของถนนดังกล่ำวเป็นมุมเล็กกว่ำ ๙๐ องศำ จะต้องปำดมุมให้กว้ำง
ขึ้นอีกตำมควำมเหมำะสม
ข้อ ๒๖ สะพำน สะพำนท่อ และท่อลอด
๒๖.๑ ถนนที่ ตั ด ผ่ ำนล ำรำงสำธำรณประโยชน์ ซึ่ ง กว้ ำ งเกิน กว่ ำ ๓.๐๐ เมตร
จะต้องทำเป็นสะพำน
๒๖.๒ ถ้ำลำรำงสำธำรณประโยชน์กว้ำงต่ำกว่ำ ๓.๐๐ เมตร จะจัดทำเป็นสะพำน
หรือสะพำนท่อ หรือใช้ท่อลอด โดยมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่ต่ำกว่ำ ขนำดของลำรำงสำธำรณประโยชน์
ทั้งนี้ ให้มีขนำดผิวจรำจรของสะพำน สะพำนท่อและท่อลอดไม่น้อยว่ำผิวจรำจรของถนนที่เชื่อมต่อกับสะพำน
สะพำนท่อ และท่อลอด
ข้อ ๒๗ ให้ติดตั้งป้ำยสัญญำณกำรจรำจร และอุปกรณ์สะท้อนแสงไฟให้เห็นได้ชัดตรงจุด
ที่เป็นเกำะกลำงถนน วงเวียนทำงแยก หรือสันนูนขวำงถนนทุกแห่ง
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ข้อ ๒๘ ต้องจัดให้มีระบบไฟส่องสว่ำง และต้องติดตั้งหัวดับเพลิงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ของประปำส่วนภูมิภำคหรือหน่วยงำนอื่นที่จัดให้บริกำรประปำ
หมวด ๖
ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกีย่ วกับกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ ๒๙ ระบบไฟฟ้ำ
ผู้จัดสรรที่ดินต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้ำ และดำเนิน กำรจัดทำตำมแบบแปลนแผนผัง
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐ ซึ่งมีหน้ำที่ควบคุมเรื่องไฟฟ้ำ
ข้อ ๓๐ ระบบประปำ
๓๐.๑ ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยู่ในบริเวณประปำส่วนภูมิภำค หรือกำรประปำส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี สำมำรถให้บริกำรได้ ต้องใช้บริกำรของหน่วยงำนนั้น
๓๐.๒ ในกรณี ที่ ดิ น จั ด สรรตั้ ง อยู่ น อกบริ เ วณข้ อ ๓๐.๑ ให้ จั ด ท ำระบบประปำ
หรือระบบน้ำสะอำดให้เพียงพอแก่กำรอุปโภค และต้องดำเนินกำรต่อไปนี้
(๑) เสนอแบบก่ อสร้ ำงระบบกำรผลิ ต น้ ำประปำ และแบบกำรก่อ สร้ำง
ระบบจ่ำยน้ำพร้อมทั้งรำยละเอียดประกอบแบบรำยกำรคำนวณ โดยมีวิศวกรเป็นผู้ลงนำมรับรองแบบ
และรำยกำรคำนวณดังกล่ำว เพื่อขอรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(๒) ถ้ำใช้น้ำบำดำล หรือน้ำผิวดินในกำรผลิตน้ำประปำ ต้องขอรับสัมปทำน
กำรจัดจำหน่ำยประปำจำกหน่วยรำชกำรที่รับผิดชอบ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสัมปทำนให้เรียบร้อย
ก่อนออกใบอนุญำตทำกำรจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๓๑ ระบบโทรศัพท์
ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินจะจัดบริกำรโทรศัพท์ให้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ให้แสดงแผนกำร
ดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
หมวด ๗
ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกีย่ วกับผังเมือง
ข้อ ๓๒ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในเขตผังเมืองให้อยู่ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
หมวด ๘
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรอื่นทีจ่ ำเป็นต่อกำรรักษำสภำพแวดล้อม
กำรส่งเสริมสภำพควำมเป็นอยู่ และกำรบริหำรชุมชน
ข้อ ๓๓ สวน สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ
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ให้กันพื้นที่ไว้เพื่อจัดทำสวน สนำมเด็กเล่น และหรือสนำมกีฬำ โดยคำนวณจำก
พื้นที่จัดจำหน่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ ซึ่งจะต้องมีที่ตั้ง ขนำด และรูปแปลงที่เหมำะสม สะดวกแก่กำร
เข้ำใช้ประโยชน์ และมีระยะแต่ละด้ำนไม่ต่ำกว่ำ ๑๐.๐๐ เมตร และไม่ให้แบ่งแยกออกเป็นแปลงย่อย
หลำยแห่ง เว้นแต่เป็นกำรกันพื้นที่แต่ละแห่งไว้ไม่ต่ำกว่ำ ๑ ไร่ และให้ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๕
ของพื้น ที่สวน ตำมหลักวิชำกำรของภูมิสถำปัตยกรรม และพื้นที่สวน สนำมเด็กเล่น สนำม กีฬำ
ข้ำงต้น ต้องปลอดจำกภำระผูกพัน และกำรรอนสิทธิใด ๆ
ข้อ ๓๔ ลำนกิจกรรม หรือลำนอเนกประสงค์
ในกรณีเป็นกำรจัดสรรที่ดินขนำดใหญ่ ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องกันพื้นที่ไว้เป็นที่ตั้งของ
สำธำรณูปโภคประเภทลำนกิจกรรม หรือลำนเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง เนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ตำรำงวำ
และต้องจัดให้มีพื้นที่ดังกล่ำวเพิ่มขึ้นทุก ๆ ๕๐๐ แปลง หรือทุก ๆ ๑๐๐ ไร่
ที่ดินที่กันไว้เพื่อจัดตั้งโรงเรียนอนุบำล ตำมแผนผัง โครงกำรและวิธีกำรจัดสรรที่ดิน
ในโครงกำรจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญำตให้ทำกำรจัดสรรที่ดิน ก่อนวันที่ข้อกำหนดฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
หำกไม่สำมำรถจัดตั้งโรงเรียนอนุบำล หรือโรงเรียนประเภทอื่นตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรได้
ให้ใช้พื้นที่ดังกล่ำวจัดทำเป็นสำธำรณูปโภคอื่น เช่น ลำนกิจกรรม ลำนอเนกประสงค์ สวน สนำมเด็กเล่น
สนำมกีฬำ เป็น ต้น โดย ผู้ จัด สรรที่ดิน ประสงค์จะจัด ทำสำธำรณูปโภคดังกล่ ำวต้องยื่น คำขอแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงกำรหรือวิธีกำรที่ได้รับอนุญำต เพื่อให้คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
พิจำรณำตำมนัยมำตรำ ๓๒ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วย
ข้อ ๓๕ กำรจัดรถรับส่ง
ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินจะจัดให้มีรถรับส่ง ให้แสดงแผนกำรดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำร
จัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินรำยใดมีควำมประสงค์จะให้มีกำรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร
หรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่น ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องจัดหำพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงำนนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร
หรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่น อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้
๓๖.๑ ที่ดินเปล่ำ ต้องจัดให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ตำรำงวำ และมีควำมกว้ำง
ไม่น้อยกว่ำ ๘.๐๐ เมตร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๑๐.๐๐ เมตร เว้นแต่ข้อบัญญัติของท้องถิน่ ใดกำหนด
ไว้สูงกว่ำ ก็ให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้น โดยตำแหน่งที่ดินให้มีเขตติดต่อกับสำธำรณูปโภคอื่น ๆ
เช่น ถนน สวน สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ หรือสำธำรณูปโภคอื่นที่ใช้ประโยชน์ลักษณะเดียวกัน
๓๖.๒ ที่ดินพร้อมอำคำร ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ ๑๖ ตำรำงเมตร และมีควำมกว้ำง
ไม่น้อยกว่ำ ๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยในอำคำรไม่น้อยกว่ำ ๖๔ ตำรำงเมตร
๓๖.๓ พื้น ที่ส่ว นอื่น ซึ่งผู้จัด สรรที่ดินได้จัดไว้เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงำนของนิติบุคคล
หมู่บ้ำนจัดสรร หรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่นแล้ว เช่น สำนักงำนสโมสร เป็นต้น ต้องจัดให้มีพื้นที่ใช้สอย
สำหรับสำนักงำนของนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร หรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่น ในอำคำรดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ
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๖๔ ตำรำงเมตร อำคำรดังกล่ำวจะต้องอยู่บนที่ดินแปลงบริกำรสำธำรณะในโครงกำรจัดสรรที่ดิน
และจะเก็ บค่ำ ใช้จ่ ำยส ำหรั บกำรใช้เ ป็น ที่ ตั้งส ำนั กงำนของนิติบุค คลหมู่บ้ ำนจั ด สรร หรื อ นิติบุคคล
ตำมกฎหมำยอื่นไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึงค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคสิ้นเปลือง
เมื่ อ จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ ำ นจั ด สรร หรื อ นิ ติ บุ ค คลตำมกฎหมำยอื่ น แล้ ว
ให้ถือว่ำที่ดินตำมข้อ ๓๖.๑ หรือที่ดินพร้อมอำคำรตำมข้อ ๓๖.๒ เป็นสำธำรณูปโภค ส่วนที่ดินที่เป็น
ที่ตั้งสำนักงำน สโมสร ฯลฯ ตำมข้อ ๓๖.๓ ผู้จัดสรรที่ดินต้องให้นิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร หรือนิติบุคคล
ตำมกฎหมำยอื่น ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ตำรำงวำ และให้เป็นสำธำรณูปโภคด้วย
ข้อ ๓๗ ในกำรประชุ ม จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ ำ นจั ด สรร หรื อ นิ ติ บุ ค คลตำมกฎหมำยอื่ น
ผู้จัดสรรที่ดินต้องอำนวยควำมสะดวกในด้ำนเอกสำร บัญชีรำยชื่อผู้ ซื้อที่ดินจัดสรร และสถำนที่ประชุม
ตำมสมควร
ข้อ ๓๘ ข้อกำหนดนี้ ไม่ให้ใช้บังคับกับกำรจัดสรรที่ดินที่ได้ยื่นคำขออนุญำตไว้ก่อนข้อกำหนด
นี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่
ประธำนกรรมกำรจัดสรรทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม่

