
หนา   ๗๙ 
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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนาน  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง  
โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
การจัดสรรที่ดินกลาง  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียน
แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใชบังคับ 

ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนาน  พิจารณาเห็นเปนการจําเปน 
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ที่ต้ังของที่ดินและการผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนาน  จะผอนผันการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดนี้ใหแกผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนการเฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

 

ขอ ๖ ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 
  ๖.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 

   (๓) เสนทางที่ เข าออกสูบ ริ เ วณการจัดสรรที่ ดินจากทางหลวงหรือ 

ทางสาธารณะภายนอก 

   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ที่ดินที่ขอจัดสรร  ต้ังอยูในบริเวณ......................  (ระบุรายละเอียด 

ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๖.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแกแผนผังที่แสดง 

   (๑) รูปตอของแปลงเอกสารสิทธิที่ดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 

   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ที่อยูภายในบริเวณและ

บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 

   (๓) รายละเอียดของที่ดินที่ใชเปนทางเขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดิน 

จากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก 

   (๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอ

โครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 

   (๕) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดินทั้งของราชการและสวนบุคคล 

  ๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 

   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนาย  โดยใหระบุประเภท 

การใชที่ดินแตละแปลง 

   (๒) การแบงแปลงที่ ดิน เพื่อ จัดทําสาธารณูปโภค   บริการสาธารณะ   

และเสนทางถนน 

  ๖.๔ แผนผั งและแบบกอสร างระบบสาธารณูปโภค   บริการสาธารณะ   

ไดแก  แผนผังและแบบกอสรางที่แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ 

ที่จะจัดใหมีตามที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนานเห็นสมควร  ดังนี้ 

   (๑) ระบบไฟฟาหรือแสงสวาง 

   (๒) ระบบสงน้ํา 

   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
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   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนนและทางเทา 
   (๖) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
แผนผังทุกรายการ  จะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพ

หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน   เอ  ๑  โดยใหมุม 
ลางดานขวา   จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีตองแสดงแผนผังเกินกวา   ๑  แผน)   
ชื่อโครงการ  ชื่อและที่ต้ังสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณ
ระบบตาง ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  
และหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความใน

มาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฏกระทรวงซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการ 
จัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังมีรายการตอไปนี้ 

  ๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับ 
น้ําทิ้ง  (ในกรณีที่ตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๗.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ

เหมาะสมในการเกษตรกรรม  การกําหนดระดับสูงตํ่าของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใชในการถมปรับที่ดิน

ทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๗.๔ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน  จะจําหนายโดยวิธีชําระเปนเงินสด  หรือผอนสง 

เปนงวดตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๗.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

  ๗.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 

  ๗.๗ สิทธิของผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรที่ดิน

จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
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  ๗.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๗.๙ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตองปฏิบัติ

เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม   ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๗.๑๐ หลักฐานแสดงการอนญุาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรรเพื่อเกษตรกรรม 

 

 

ขอ ๘ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดิน 
ที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายและจํานวนเนื้อที่  โดยแบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

  ๘.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๗๙  แปลง  หรือเนื้อที่ไมเกิน  ๕๐๐  ไร 
  ๘.๒ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๘๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อที่เกินกวา  ๕๐๐  ไร 
ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ที่ดินแปลงยอยตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมตํ่ากวา  

๒  ไร  โดยมีเนื้อที่ใชในการเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ  ๙๐  ของพื้นที่แปลงยอย 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 

 

ขอ ๑๐ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  การจัดการใหพื้นที่บริเวณโครงการจัดสรรที่ดิน
ปราศจากขยะมูลฝอยใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถิ่น  หากไมมีขอบัญญัติเชนวานั้น  ใหผูขออนุญาต 
ทําการจัดสรรที่ดินแสดงรายละเอียดการดําเนินการจัดเก็บ  และทําลายขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   
เสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนาน  พิจารณาตามความเหมาะสม 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 

ขอ ๑๑ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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ขอ ๑๒ ระบบการระบายน้ําและการบําบัดน้ํา เสีย   ให เปนอํานาจของคณะกรมการ 
ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่ 

ขอ ๑๓ ระบบน้ําเสียที่จัดใหมี  ตองมีประสิทธิภาพ  และสามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคุณภาพ
น้ําทิ้งไดเกณฑมาตรฐานตามที่หนวงงานที่เกี่ยวของกําหนด 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๑๔ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ  ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  รวมทั้ง 

การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

  ๑๔.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง

ของเขตทางและผิวจราจร  ดังนี้ 

   (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก 

    - ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 

    - ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับ

รองรับที่ดินแปลงยอย  จํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

   (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ 

    - ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 

    - ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับ

รองรับที่ดินแปลงยอย  จํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

  ๑๔.๒ ถนนที่ เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวง

แผนดิน  หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตาม   

ขอ  ๑๔.๑  นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 
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ขอ ๑๕ ทางเดินและทางเทาใหเปนไปตามาตรฐานของทองถิ่น  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กําหนด 

ขอ ๑๖ สะพาน,  สะพานทอและทอลอด 
  ๑๖.๑ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซ่ึงกวางต้ังแต  ๓.๐๐  เมตร  จะตอง

ทําเปนสะพานตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงานตามที่กฎหมาย
กําหนด 

  ๑๖.๒ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชนซ่ึงกวางนอยกวา  ๓.๐๐  เมตร  
จะตองจัดทําเปนสะพานทอหรือใชทอลอด  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงาน  หรือ 
เจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๑๗ ระบบประปาหรือแหลงน้ํา 
ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค  หรือการประปาสวนทองถิ่น  

แลวแตกรณี  สามารถใหบริการไดอาจใชบริการของหนวยงานนั้นกรณีที่หนวยงานดังกลาวไมสามารถ
ใหบริการไดหรือที่ ดินจัดสรรต้ังอยูนอกบริเวณเชนวานั้น   ผู จัดสรรที่ดินจะตองจัดหาแหลงน้ํ า   
ที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใชในการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอ  ตามความ
จําเปนถาหากแหลงน้ําตามธรรมชาติหรือแหลงน้ําจากชลประทานไมเพียงพอใหจัดหาแหลงน้ําสํารอง
เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อเกษตกรรมไดตลอดป 

ขอ ๑๘ ระบบสงน้ํา   
ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอยทุกแปลง  และตองแสดง

รายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

 

 

ขอ ๑๙ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้ เกี่ยวกับการผังเมือง  ใหอยูภายใตบทบัญญัติ 
ของกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
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หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
 

 

ขอ ๒๐ การกันพื้นที่เพื่อจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
ผูจัดสรรที่ดินจะตองกันพื้นที่ไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน  เชน  พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัด

จํานายผลิตผลทางการเกษตร  หรือการสันทนาการ  ฯลฯ  โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนายไมนอยกวา
รอยละ  ๒  ทั้งนี้ไมใหแบงแยกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมตํ่ากวา  
๔  ไร 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผู จัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหมีการจัดต้ังสํานักงานของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๒๑.๑ ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา  
๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ  
เชน  ถนน  พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตรหรือการสันทนาการ  และหรือ
สาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  ๒๑.๒ ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  ๒๑.๓ พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๒๒ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๒๑.๑  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๑.๒  เปนสาธารณูปโภค  สําหรับที่ดินที่เปน
ที่ต้ังพื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
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นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  เชน  สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ตามขอ  ๒๑.๓  ผูจัดสรรที่ดินตองให 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา   
๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมศักด์ิ  สุวรรณสุจริต 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนาน 


