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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร  ท่ีดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน   
เพ่ือเกษตรกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้   

ใหใชขอกําหนดนี้แทน 
ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียนแบงแยก

เปนแปลงยอยไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใชบังคับ 
ขอ ๕ ในกรณีท่ีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  พิจารณาเห็นเปนการจําเปน

เพ่ือประโยชนในทางเกษตรกรรมที่สงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได 

ท้ังนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ   
จัดสรรที่ดินกลาง  เรื่อง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจดัทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการจดัสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

 

ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้ 
  ๖.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังท่ีแสดง 
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   (๑) ท่ีตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวงหรือทางสาธารณะ

ภายนอก 
   (๔) การใชประโยชนท่ีดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง   

โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ท่ีดินท่ีขอทําการจัดสรรเพื่อเกษตรกรรม  ตั้งอยูในบริเวณ..................  (ระบุ
รายละเอียด  ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๖.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแกแผนผังท่ีแสดง 
   (๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธ์ิท่ีนํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ  ท่ีอยูภายในบริเวณและบริเวณ 

ท่ีติดตอกับท่ีดินท่ีขอจัดสรร 
   (๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับท่ีดินท้ังของราชการและสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีท่ีมีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอของ

โครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวม  โดยใหแสดงรายละเอียดการจัดสรรที่ดินของโครงการตอเนื่องไวดวย 
  ๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแกแผนผังท่ีแสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพ่ือการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภทของ

เกษตรกรรม 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ   เชน   

ทางถนน  และหรือทางน้ํา  การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําระบบสงน้ําและระบบระบายน้ํา 
  ๖.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแกแผนผังท่ีแสดงรายละเอียด  

ของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  เชน 
   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา  หรือระบบน้ําใช 
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา 
   (๖) ระบบการสงน้ํา 
   (๗) แหลงน้ํา 
   (๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ 
   (๙) ระบบอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
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แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของส่ิงท่ีปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน  และสภาพหลังจาก
การปรับปรุงพัฒนาแลว  รายละเอียดของส่ิงท่ีตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน   A1   
โดยใหมุมดานลางขางขวา  จะตองแสดงดัชนีแผนผังท่ีตอกัน  (ในกรณีท่ีตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)  
ช่ือโครงการ  ช่ือเจาของที่ดิน  ช่ือและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ช่ือและลายมือช่ือของผูออกแบบและ
วิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ  พรอมท้ังเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรม  และหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดท่ีตองแสดงตามความในมาตรา  ๒๓  

แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  เพ่ือเปนหลักฐาน
การดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังรายการตอไปนี้ 

  ๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําท้ิง   
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีไดรับ   
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   
(ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๗.๓ วิ ธีการในการปรับปรุง พ้ืน ท่ีดิน   การรวม   การปรับแตงให พ้ืน ท่ีดินเกิด 
ความเหมาะสมในการจัดทําเกษตรกรรม  ท้ังบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๗.๔ วิธีการในการจัดจําหนายท่ีดิน  จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอนตาม
ระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๗.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ 
  ๗.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบรกิารและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๗.๗ สิทธิของผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร  จัดใหมี

ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน  
  ๗.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ  ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีขอจัดสรรนั้น 
  ๗.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนท่ีดินในที่ดินแปลงยอยท่ีผูซ้ือจะตองปฏิบัติ  

เพ่ือประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ  เรียบรอย  
ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

     ๗.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอ่ืน ๆ  (ถามี) 
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หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อท่ีของที่ดนิท่ีทําการจัดสรร 

 

 

ขอ ๘ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินท่ีทําการรงัวดั
แบงเปนแปลงยอยหรือจํานวนเนื้อท่ีเพ่ือจัดจําหนายท้ังโครงการ  โดยแบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

  ๘.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๗๙  แปลง  หรือเนื้อท่ีท้ังโครงการ  ไมเกิน  
๕๐๐  ไร   

  ๘.๒ ขนาดใหญ  จํานวนยอยตั้งแต  ๘๐  แปลง  ขึ้นไป  หรือเนื้อท่ีท้ังโครงการ  เกินกวา  
๕๐๐  ไร 

ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ท่ีดินแปลงยอยเพ่ือจัดจําหนายตองมีเนื้อท่ีแตละแปลง  
ไมต่ํากวา  ๒  ไร  โดยมีเนื้อท่ีใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ  ๙๐  ของพื้นท่ีแปลงยอย 

ขอ ๑๐ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บเปนเศษเส้ียวหรือมีรูปรางที่ไมสามารถใชประโยชนได 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่วกับคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๑๑ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ  ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  รวมทั้งการตอเช่ือม
กับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

  ๑๑.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจรเปนสัดสวนท่ีสัมพันธกับจํานวนที่ดินแปลงยอยและเนื้อท่ีท้ังโครงการ  ดังนี้ 

   (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก 
    -  ถนนสายหลัก   ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  ๑๐.๐๐  เมตร   

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา  ๘.๐๐  เมตร   
    -  ถนนสายรอง   ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  ๘ .๐๐  เมตร   

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา  ๖.๐๐  เมตร  ท้ังนี้  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับท่ีดิน  
แปลงยอย  จํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

   (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ 
    -  ถนนสายหลัก   ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร   

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา  ๘.๐๐  เมตร 
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    -  ถนนสายรอง  ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  ๘.๐๐  เมตร  โดยมี
ความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา  ๖.๐๐  เมตร  ท้ังนี้  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับท่ีดินแปลง
ยอย  จํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

ท้ังนี้ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมและตองดําเนินการตามขอ  ๖.๔ 
  ๑๑.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินท่ีบรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๑.๑  นอกจาก 
จะมีเกณฑบังคับเปนอยางอ่ืน 

ขอ ๑๒ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีท่ีกลับรถ  ดังนี้ 
  ๑๒.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๑๐๐  เมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทําท่ีกลับรถ  

ท่ีบริเวณปลายตันของถนน 
  ๑๒.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทําท่ีกลับรถทุกระยะ  ๕๐๐  เมตร  

แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ  ๕๐๐  เมตร  ตองจัดทําท่ีกลับรถ  ตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
   ๑๒.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดท่ีครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน

ของถนนมีระยะไมเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําท่ีกลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน  โดยไมตองจัดทําท่ีกลับรถ  
ในบริเวณที่ครบระยะ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทาย 

   ๑๒.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดท่ีครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน  
ของถนนมีระยะเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําท่ีกลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย 

  ๑๒.๓ ท่ีกลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 
   ๑๒.๓.๑ กรณีท่ีเปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา  

๑๒.๐๐  เมตร  และผิวจราจรไมต่ํากวา  ๖.๐๐  เมตร 
   ๑๒.๓.๒ กรณีท่ีเปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวท่ีดานละ 

ไมต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  ท้ังสองดาน  ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา  ๖.๐๐  เมตร  และตองปาดมุมถนนขางละ  
๓.๐๐  เมตร 

  ๑๒.๔ ระดับความสูงของหลังถนน 
   ๑๒.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   ๑๒.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ  ๓.๐๐  เมตร  

และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง 
   ๑๒.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือแอสฟลตติคคอนกรีต  

หรือคอนกรีตเสริมเหล็กราดดวยแอสฟลต  หรือปูทับดวยวัสดุอ่ืน  หรือราดยางแอสฟลตรองดวยช้ันวัสดุ   
พ้ืนทาง  หรือลูกรัง  หรือวัสดุอ่ืนท่ีมีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ 
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ขอ ๑๓ ความลาดชันและทางเล้ียวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร 
ขอ ๑๔ สะพาน   สะพานทอ  และทอลอด  ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาต   

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการที่ตอเช่ือม 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่วกับการสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๑๕ ถาผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีระบบไฟฟาใหดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผังท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาท่ีควบคุมเรื่องไฟฟา 

ขอ ๑๖ กรณีท่ีท่ีดินจัดสรรตั้งอยูในเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาค  หรือการประปา   
สวนทองถ่ิน  แลวแตกรณี  หากผูจัดสรรจัดใหมีระบบประปา  ตองใชบริการของหนวยงานนั้น  โดยให 
แสดงหลักฐานจากการประปาวาสามารถใหบริการได 

ขอ ๑๗ แหลงน้ํา  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใช   
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน  ถาหากแหลงน้ําจาก
ธรรมชาติ  หรือแหลงน้ําจากชลประทานไมเพียงพอ  ใหจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําสํารองเพื่อใหมีน้ําใช 
เพ่ือเกษตรกรรมไดตลอดป 

ขอ ๑๘ ระบบการสงน้ํา  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอยทุกแปลง  
และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  พิจารณา 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่วกบัการสาธารณสุข 

 

 

ขอ ๑๙ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาด  
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  และขอบัญญัติหรือขอบังคับ
ของทองถ่ินท่ีท่ีดินจัดสรรตั้งอยู  ในกรณีไม มีขอบัญญัติหรือขอบังคับเชนวานั้นใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ีจะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองท่ี 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่วกับการรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอม 

 

 

ขอ ๒๐ ระบบการระบายน้ํา 
  ๒๐.๑ การระบายน้ําท่ีผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ  และน้ําฝนจากพื้นท่ีภายใน

โครงการโดยใชทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง  ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
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  ๒๐.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย  
ไปสูแหลงรองรับน้ําท้ิง  (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  ตองไมใหเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอม 

  ๒๐.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําท้ิงนั้น  ๆ 

  ๒๐.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกตโิดยเฉล่ียในคาบอุบัติ  ไมนอยกวา  

๕  ป  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และสัมประสิทธ์ิการไหลนองของน้ําฝนเฉล่ียของที่ดินแปลงยอยตองมีคา
ไมต่ํากวา  ๐.๖   

   (๒) ปริมาณไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน  ตองไมต่ํากวา  ๒๐  ลูกบาศกเมตร  
ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอ่ืนตามขอมูลท่ีอางอิง  ซ่ึงตองเชื่อถือไดในทางวิชาการ   
โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง 

  ๒๐.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ํา  และบอพัก  (พรอมฝา)  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   (๒) บอสูบหรือสถานีสูบ  (ถามี)  ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา  ตะแกรงดักขยะ  

และบรเิวณดักเศษดิน  หิน  กรวดทราย 
   (๓) บอตรวจคุณภาพน้ําท้ิงรวมของโครงการ  โดยใหมีตะแกรงดักขยะ 
   (๔) แหลงรองรับน้ําท้ิงจากการระบายน้ําและจากระบบน้ําบําบัดน้ําเสีย  (ถามี) 
   (๕) กรณีท่ีระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําท้ิงสูงกวาระดับทอน้ํา  บอสูบ  

หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา  เปด - ปด 
  ๒๐.๖ รายการคํานวณ  (ท่ีตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
   (๑) พ้ืนท่ีรองรับน้ําฝน  หรือพ้ืนท่ีระบายน้ําฝนลงสูทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือ

คูคลอง  (ในหนวยตารางเมตร) 
   (๒) ปริมาณน้ําท่ีจะเขาสูทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง  (ในหนวย  

ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 
   (๓) ขนาดของทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลองแตละบริเวณ   
   (๔) ระดับความลาดเอียงของทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   (๖) ความลึกของทองทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
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รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานของวิศวกรรม  และสอดคลองกับรายการคํานวณ   
ทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุ ท่ีใชในระบบได   
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๒๐.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและ   
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ 

   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กท่ีสุด  ไมต่ํากวา  
๐.๔๐  เมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุท่ีเปนทอระบายน้ํา  ตอง 
    ก. เปนวัสดุท่ีทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 
    ข. รับน้ําหนักจากพื้นท่ีดานบน  และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดย   

ไมเสียหาย 
   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๐.๔๐  เมตร  

ตองลาดเอียงไมต่ํากวา  ๑ : ๕๐๐  และของทอระบายน้ําท่ีมีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมต่ํากวา  ๑ : ๑๐๐๐  
ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา 

   (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ํา  และ
ระดับน้ําท่ีเครื่องสูบน้ํา  เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดท่ีเครื่องสูบน้ํา 
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 

   (๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ํา  และหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน  นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ํา  หรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน 

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา   ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอยและตองแยก 
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน  และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมีทุกจุด 
ท่ีมีการเปล่ียนขนาดทอ  และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา  แตท้ังนี้ใหเปนไปตามมาตรฐานของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   (๗) กรณีพ้ืนท่ีทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน  ใหแสดง 
    ก. เสนช้ันความสูงต่ําของพื้นท่ีลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา  

โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
    ข. ระดับของพื้นท่ีท่ีจะปรับแตง  โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม 
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   (๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําท้ิงใหชัดเจนในแผนผัง  หากใชลํารางสาธารณะ

เปนทางระบายน้ํา  ใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําท้ิง 

ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและรายการ

คํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ  ตามขอตนท้ังหมด

รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดท่ีมีการตัดผาน  หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๒๑ ระบบบําบัดน้ําเสีย 

  ๒๑.๑ น้ําท่ีผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร  ถือเปนน้ําเสียท่ีจะตอง

ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมาย  วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําท้ิงได 

  ๒๑.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ  เฉพาะแตละ  ท่ีดินแปลงยอย

หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  และแตละระบบ

เหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณทาง

วิชาการ  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๒๑.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําท้ิงท่ี  สามารถเขาไป

ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงไดตลอดเวลา 

หมวด  ๗ 

ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่วกับผังเมือง 
 

 

ขอ ๒๒ การใชประโยชนท่ีดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

หมวด  ๘ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ 
 

 

ขอ ๒๓ ใหกันพ้ืนท่ีไวเพ่ือใชประโยชนรวมกัน  เชน  พ้ืนท่ีสวนกลางสําหรับการจัดจําหนาย

ผลิตผลทางการเกษตร  หรือการสันทนาการ  ฯ ล ฯ  โดยคํานวณจากพื้นท่ีจัดจําหนายไมนอยกวารอยละ  ๒  ท้ังนี้  

ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพ้ืนท่ีแตละแหงไว  ไมต่ํากวา  ๔  ไร 
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หมวด  ๙ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพ้ืนท่ีใหเปนท่ีตั้งสํานักงานของนติิบุคคลหมูบานจดัสรร 

หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
 

 

ขอ ๒๔ ในกรณีท่ีผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร

หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพ้ืนท่ีใหเปนท่ีตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดงันี้ 

  ๒๔.๑ ท่ีดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  

๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถ่ินใดกําหนดไวสูงกวา  ก็ให

เปนไปตามขอบัญญัติของทองถ่ินนั้น  โดยตําแหนงท่ีดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  เชน  ถนน  

พ้ืนท่ีสวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร  หรือการสันทนาการ  และหรือสาธารณูปโภคอ่ืน  

ท่ีใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  ๒๔.๒ ท่ีดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวาง  ไมนอยกวา  

๔.๐๐  เมตร  และมีพ้ืนท่ีใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  ๒๔.๓ พ้ืนท่ีสวนอ่ืนซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพ่ือเปนท่ีตั้งสํานักงานของนิติบุคคล

หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพ้ืนท่ีใชสอย

สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว  ไมนอยกวา  

๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและจะเก็บ

คาใชจายสําหรับการใชเปนท่ีตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  

ท้ังนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๒๕ เม่ือตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาท่ีดิน 

ดังกลาวตามขอ  ๒๔.๑  หรือท่ีดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๔.๒  เปนสาธารณูปโภค  สําหรับท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้ง  

พ้ืนท่ีสวนอ่ืนซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพ่ือเปนท่ีตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล 

ตามกฎหมายอ่ืน  เชน  สํานักงาน  สโมสร  ฯ ล ฯ  ตามขอ  ๒๔.๓  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ถือกรรมสิทธ์ิรวมในที่ดินเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปน

สาธารณูปโภคดวย 
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ขอ ๒๖ ในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรร

ท่ีดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายช่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรและสถานที่ประชุมตามสมควร 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ภาณุ  อุทัยรัตน 

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 


