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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการ
จั ด ทํ า แผนผั ง โครงการและวิ ธี ก ารในการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม โดยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด
หนองบัวลําภู พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู พิจารณาเห็นเปนการจําเปน
เพื่อประโยชนใ นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
การผังเมือง และนโยบายการจัดสรรที่ดินของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดหนองบัวลําภู จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่องกําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ขอ ๕ ข อ กํ า หนดนี้ ไ ม ใ ห ใ ช บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ที่ ไ ด
จดทะเบียนแบงแยกเปนหนวยยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
หมวดที่ ๑
หลักเกณฑการทําแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน ดังนี้
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๖.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสน ทางที่เ ขาออกสูบ ริเวณการจัดสรรที่ดิ น จากทางหลวง หรื อทาง
สาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ....................(ระบุรายละเอียด
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๖.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลง เอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอย เพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
การใชที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบงแปลงที่ดิน เพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ เชน
เสนทางถนน ฯลฯ
๖.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ไดแก แผนผังที่แ สดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี ไดแก
(๑) ระบบการไฟฟา
(๒) ระบบการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบการบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนนและทางเทา
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(๖) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตอ งแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูใ นสภาพปจจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผัง แตละรายการใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจั ดสรรที่ดิน จั งหวัด หนองบัวลํ าภู และจะตองจัดทํา บนกระดาษขนาด
มาตรฐานเอหนึ่ง โดยจัดใหมุมดานลางขางขวา จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีตองแสดง
แผนผังเกิน กวา ๑ แผน ) ชื่อโครงการ ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อ
ของผูออกแบบและวิศวกร ผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และหรือวิศวกรรมการเกษตรดวย
ขอ ๗ โครงการและวิธกี ารในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุ ญาตจั ดสรรที่ดิ น นอกจากหลักฐานและรายละเอี ยดที่ต องแสดงตามความ
ในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการ
จัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๗.๑ หลักฐานการขออนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับ
น้ําทิ้ง (ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอม ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๗.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้น ที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้น ดินเกิดความ
เหมาะสมเพื่อการเกษตรกรรม ทั้งนี้จะตองกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้น ดิน และวัสดุที่นํามาใช
ในการถมปรับที่ดิน ทั้งบริเวณสวนจําหนายและสวนสาธารณูปโภค
๗.๔ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
๗.๕ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๗.๖ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัด
ใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
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๗.๗ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๗.๘ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๗.๙ หลักฐานการแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวดที่ ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๘ ขนาดของที่ดินจัดสรร แบงเปน ๒ ขนาด คือ
๘.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายไมเกิน ๗๙ แปลง หรือเนื้อที่
ทั้งโครงการไมเกิน ๕๐๐ ไร
๘.๒ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตั้งแต ๘๐ แปลงขึ้นไป หรือ
เนื้อที่ทั้งโครงการเกินกวา ๕๐๐ ไร
ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเกษตรกรรม ที่ดินแปลงยอยแตละแปลงตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๒ ไร
โดยมีเนื้อที่ใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้นที่แปลงยอย
ขอ ๑๐ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ เปน เศษเสี้ยว หรือมีรูปรางที่ไมสามารถใช
ประโยชนได
หมวดที่ ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๑ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หากไมมีขอบัญญัติเชน วานั้น ใหผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน แสดงรายละเอียดการ
ดํา เนิ น การจัด เก็บ และทํา ลายขยะสิ่ งปฏิ กูล เสนอคณะกรรมการจั ดสรรที่ ดิน จั งหวั ดหนองบั วลํ า ภู
พิจารณาความเหมาะสม
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หมวดที่ ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๒ ระบบการระบายน้ํา
๑๒.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน
โครงการโดยใชทอหรือรางระบายน้ํา ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๑๒.๒ ปริมาณน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไปสู
แหลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่น ใด) ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
ขางเคียง
๑๒.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๑๒.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา ตองเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานโดยไดรับคํารับรองจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบ หรือแสดงขอมูลอางอิงที่เชื่อถือ
ไดตามหลักวิชาการเกี่ยวกับการระบายน้ํา
๑๒.๕ ระบบระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา)
(๒) รางระบายน้ํา พรอมฝา
(๓) บอสูบ หรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดินทราย
(๔) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอยแตละแปลง
(๕) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๖) บอผันน้ํา
(๗) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย
(๘) กรณีที่ระบบน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ําบอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด - ปด
๑๒.๖ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
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(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา
(ในหนวย-ตารางเมตร)
(๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ หรือรางระบายน้ํา (ในหนวยลูกบาศกเมตร
ตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา
(๗) ขนาดบอผัน น้ําและทอเขา - ออก ตองใหปริมาณน้ําที่เขาระบบ
บําบัดน้ําเสีย (กรณีมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม) และปริมาณน้ําฝนที่ผันออกสูแหลงน้ําสาธารณะในฤดูฝน
เปนไปตาม ขอ ๑๒.๕ (๘)
รายการทั้ งหมดนี้ ต องจัด ทํ าขึ้ น ตามมาตรฐานทางวิ ศ วกรรมและสอดคล องกั บ
รายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชใน
ระบบได โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทไมต่ํากวาสามัญวิศวกร
๑๒.๗ เงื่อนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสีย และน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผาน
ไดโดยไมเสียหาย
(๒) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ํา
และระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ําเริ่ม - หยุดทํางาน ใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่อง
สูบน้ําเริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
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(๓) แนวระบบระบายน้ํ า ต อ งไม พ าดผ า นทางน้ํ า หรื อ แหล ง น้ํ า
สาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษ เพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๔) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เส น ชั้ น ความสู ง ต่ํ า ของพื้ น ที่ ล งในแผนผั ง แสดงแนวเส น
ทอระบายน้ํา โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตงโดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๕) ตอ งแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากใชลําราง
สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้ง
ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝน ใหแสดงแบบรายละเอียด และ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตน
ทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๑๓ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๓.๑ น้ํ า ที่ ผ า นการใช จ ากทุ ก กิ จ กรรมในแปลงที่ ดิ น จั ด สรรถื อ เป น น้ํ า เสี ย
ที่จะตองไดรบั การบําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมกําหนด หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๑๓.๒ ระบบบํา บัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัด อิสระเฉพาะแตละที่ดิ น
แปลงยอยหรือระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได แตละระบบ
เหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใดวิธีใดจะตองมีประสิทธิภาพและสามารถบําบัดน้ําเสียใหมี
คุณภาพน้ําทิ้งที่ไดเกณฑมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด และใหแสดงหรือระบุในแผนผัง
และรายการคํานวณทางวิช าการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทไมต่ํากวาสามัญวิศวกร
๑๓.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
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หมวดที่ ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และความปลอดภัย
ขอ ๑๔ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวางของเขต
ทางและผิวจราจรเปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอย ดังนี้
๑๔.๑ ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
(๑) ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร
โดยมีความ กวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
(๒) ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอย จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
๑๔.๒ ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
(๑) ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
(๒) ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอย จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
ในกรณี ที่ที่ ดิน แปลงย อยมีหน าแปลงที่ดิ น ติ ดต อกั บเขตทางหลวงแผน ดิน หรือ ทางหลวง
ทองถิ่น ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร โดยใหเชื่อมเปนสวนเกี่ยวกับผิวจราจรของทางหลวง
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๕ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือ
ทางสาธารณประโยชนตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๔ นอกจากจะมี
เกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๖ ทางเดินและทางเทา ใหมีความกวางสุทธิไมต่ํากวา ๕๐ เซนติเมตร ตลอดความยาว
ของถนนโดยไมมีสิ่งกีดขวางการปลูกตนไมหรือติดตั้งอุปกรณประดับถนน ตองไมล้ําลงมาในสวนที่
เปนทางเดินและทางเทา
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ขอ ๑๗ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๗.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๗.๒ ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะ
ที่ตอเนื่อง
๑๗.๓ ผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแอสฟลทติดคอนกรีต หรือ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุ
พื้น ทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความหนาแนนหรือดินลูกรังบดอัดจนมีความหนาแนน ตามที่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกําหนด
ขอ ๑๘ สะพาน สะพานทอ และทอหลอด
๑๘.๑ ถนนที่ตัดผา นลํารางสาธารณประโยชน ซึ่ งกวางไม เกิน ๒.๐๐ เมตร
จะตองทําเปนทอลอดตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากจังหวัดหนองบัวลําภู
๑๘.๒ ถนนที่ ตั ดผ านลํ ารางสาธารณประโยชน ซึ่ ง กว า งตั้ งแต ๒.๐๐ เมตร
แตไมเกิน ๕.๐๐ เมตร จะตองทําเปน สะพานทอตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากจังหวัด
หนองบัวลําภู
๑๘.๓ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวาง ตั้งแต ๕.๐๐ เมตร
ขึ้นไป แตไมเกิน ๑๐.๐๐ เมตร จะตองทําเปนสะพานชวงเดียว ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาต
จากจังหวัดหนองบัวลําภู
ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวาง ตั้งแต ๑๐.๐๐ เมตร ขึ้นไป จะตองทํา
เปนสะพาน ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากจังหวัดหนองบัวลําภู
ขอ ๑๙ ใหติดตั้งหรือจัดทําปายสัญญาณการจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัด
ตรงจุดที่เปนเกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก รอง หรือสันนูนขวางถนนทุกแหง
ขอ ๒๐ เพื่อประโยชนใ นดานความสะดวกตอการคมนาคม ความมั่นคงแข็งแรง ความ
ปลอดภั ย ความสวยงาม ความเปน ระเบีย บ และการผังเมื อง คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวั ด
หนองบัวลําภู มีอํานาจที่จะสั่งการใหปรับเปลี่ยน แกไข หรือเพิ่มเติม ขนาดเขตทาง ทิศทางเดินรถ
ทางเดินและทางเทา ทางเลี้ยว ที่จอดรถ ที่กลับรถ สวนประกอบของถนน และปายสัญญาณการจราจร
ภายใตเกณฑบังคับตามกฎหมาย
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ขอ ๒๑ ตองจัดใหมีระบบไฟสองสวาง และระบบเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมภายในโครงการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู กําหนด
หมวดที่ ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๒๒ ระบบไฟฟา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาตามความเหมาะสมและความ
จําเปนเพื่อใชในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแตละประเภท และดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน
แผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการหรือองคกรของรัฐ ซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๒๓ ระบบการสงน้ํา ผูจัดสรรที่ดิน จะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอย
ทุ ก แปลง และต อ งแสดงรายละเอี ย ดของระบบส ง น้ํ า ให ค ณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น จั ง หวั ด
หนองบัวลําภู พิจารณา
ขอ ๒๔ ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาแหลงน้ํา ที่มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อใชใ นการจัดสรร
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปนถาหากแหลงน้ําจากธรรมชาติหรือแหลง
น้ําจากชลประทานไมเพียงพอ ใหจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําสํารอง เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อเกษตรกรรมได
ตลอดป
หมวดที่ ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๒๕ การใชป ระโยชนที่ ดิน ภายในเขตผั งเมื อ งให อยู ภายใต บทบัญ ญัติ ข องกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง
หมวดที่ ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม
การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน
ขอ ๒๖ พื้นที่สวนกลางเพื่อใชเปนประโยชนรวมกัน ใหกันพื้นที่สวนกลางไว สําหรับการ
จัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร หรือการสันทนาการหรือบริการสาธารณะอื่น โดยคํานวณจากพื้นที่

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กันยายน ๒๕๕๐

จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ ๒ ทั้งนี้ ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแปลง เวนแตเปนการ
กัน พื้น ที่แ ตละแหงไวไมต่ํากวา ๔ ไร โดยจะตองมีขนาดและรูปแปลงที่เหมาะสม สะดวกแกการ
ใชสอย
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดิน รายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใ ห
เปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ดิน เปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เชน ถนน พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร หรือการสันทนาการและหรือ
สาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้น ที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว ไมนอยกวา
๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและ
จะเก็บค าใช จา ยสํา หรับ การใช เปน ที่ตั้ง สํา นักงานของนิติบุ คคลหมูบ านจัดสรรหรือ นิติบุ คคลตาม
กฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๘ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๒๗ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๗ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปน
ที่ตั้งสํานักงานสโมสร ฯลฯ ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย
อื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ไพรัตน สกลพันธุ
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