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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกระบี่
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํา ได โ ดยอาศั ย อํา นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
คณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น จั ง หวั ด กระบี่ จึ ง ออกข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า แผนผั ง โครงการ
และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมจังหวัด
กระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียนแบงแยก
เปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
ขอ ๕ ในกรณีที่ คณะกรรมการจัด สรรที่ดิน จัง หวัด กระบี่ พิ จารณาเห็น เปน การจํา เป น
เพื่ อ ประโยชน ใ นทางเกษตรกรรมที่ ส ง ผลทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศโดยรวม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผัน ตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๕๒

๖.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เส น ทางที่ เ ข า ออกสู บ ริ เ วณการจั ด สรรที่ ดิ น จากทางหลวงหรื อ
ทางสาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุ ข อ ความต อ ไปนี้ คื อ “ที่ ดิ น ที่ ข อทํา การจั ด สรรเพื่ อ เกษตรกรรม ตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณ......
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๖.๒ 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) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปน หลายโครงการ ใหแ สดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวม โดยใหแสดงรายละเอียดการจัดสรรที่ดินของโครงการ
ตอเนื่องไวดวย
๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) การแบง แปลงที่ ดิน แปลงยอยเพื่อการจั ดจําหน ายโดยใหระบุ ประเภท
ของเกษตรกรรม
(๒) การแบ ง แปลงที่ ดิ น เพื่ อ จั ด ทํ า สาธารณู ป โภคและบริ ก ารสาธารณะ
เชน ทางถนนและหรือทางน้ํา การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําระบบสงน้ําและระบบระบายน้ํา
๖.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ไดแ ก แผนผังที่แ สดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี เชน
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา หรือระบบน้ําใช
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
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(๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา
(๖) ระบบการสงน้ํา
(๗) แหลงน้ํา
(๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ
(๙) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1
โดยใหมุม ดานลางขางขวา จะตองแสดงดัช นีแ ผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตอ งแสดงแผนผังเกิน กวา
๑ แผน) ชื่อโครงการ ชื่อเจาของที่ดิน ชื่อ และที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อ
ของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความใน
มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรร
ที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้
๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
การเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(ในกรณีตองจัดทํา)
๗.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดิน เกิดความ
เหมาะสมในการจัดทําเกษตรกรรม ทั้งบริเวณสวนจําหนายและสวนสาธารณูปโภค
๗.๔ วิ ธี ก ารในการจั ด จํ า หน า ยที่ ดิ น จะจํ า หน า ยโดยวิ ธี เ งิ น สดหรื อ เงิ น ผ อ น
ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
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๗.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ
๗.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๗.๗ สิท ธิข องผู ซื้อ ในการใช หรื อได รับ บริ การจากบริก ารสาธารณะที่ ผูจั ดสรร
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๗.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๗.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
ปฏิบัติ เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๗.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๘ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทําการ
รังวัดแบงเปนแปลงยอยหรือจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ โดยแบงเปน ๒ ขนาด คือ
๘.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๗๙ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงการไมเกิน
๕๐๐ ไร
๘.๒ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๘๐ แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ
เกินกวา ๕๐๐ ไร
ขอ ๙ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่อ เกษตรกรรม ที่ ดิ น แปลงย อ ยเพื่อ จั ด จํ า หน า ย ตอ งมี เ นื้ อ ที่
แตละแปลง ไมต่ํากวา ๒ ไร โดยมีเนื้อที่ใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้นที่
แปลงยอย
ขอ ๑๐ หา มแบ ง แปลงที่ ดิ น เป น แนวตะเข็ บ เป น เศษเสี้ ย ว หรือ มี รู ป ร า งที่ไ ม ส ามารถ
ใชประโยชนได
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๑๑ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต าง ๆ ในที่ ดิน จั ด สรรทั้ ง หมด รวมทั้ ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
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๑๑.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดิน แตละโครงการใหมีความ
กวางของเขตทางและผิวจราจรเปนสัดสวนที่สัมพันธกับจํานวนที่ดินแปลงยอยและเนื้อที่ทั้งโครงการ
ดังนี้
(๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับ
รองรับที่ดินแปลงยอย จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถอื วาเปนถนนสายหลัก
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับ
รองรับที่ดินแปลงยอย จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
ทั้งนี้ ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรมและตองดําเนินการตามขอ ๖.๔
๑๑.๒ ถนนที่เ ป น ทางเข า ออกของโครงการจั ดสรรที่ ดิ น ที่บ รรจบกั บทางหลวง
แผนดินหรือทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๑.๑
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๒ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๒.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกิน กวา ๑๐๐ เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ เมตร ใหจัดทํา
ที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๒.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ ๕๐๐ เมตร
แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๒.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะไมเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน โดยไมตองจัดทํา
ที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทาย
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๑๒.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
๑๒.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๒.๓.๑ กรณีเปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา
๑๒.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
๑๒.๓.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละ
ไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และตองปาดมุม ถนน
ขางละ ๓.๐๐ เมตร
๑๒.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๒.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๒.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ ๓.๐๐ เมตร
และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
๑๒.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแอสฟลทติดคอนกรีต
หรือคอนกรีตเสริมเหล็กราดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือราดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุ
พื้นทาง หรือลูกรัง หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ
ขอ ๑๓ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๔ สะพาน สะพานทอ และทอลอด ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจาก
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วขอ ง โดยมีค วามกว า งผิ ว จราจรไม น อ ยกว า ผิว จราจรของถนนภายในโครงการ
ที่ตอเชื่อม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ถาผู จัด สรรที่ ดิน จัด ใหมี ระบบไฟฟา ให ดําเนิน การจั ดทํ าตามแบบแปลนแผนผั ง
ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๑๖ กรณีที่ที่ดินจัดสรรตั้งอยูในเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปา
สวนทองถิ่น แลวแตกรณี หากผูจัดสรรจัดใหมีระบบประปา ตองใชบริการของหนวยงานนั้น โดยให
แสดงหลักฐานจากการประปาวาสามารถใหบริการได
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ขอ ๑๗ แหลงน้ํา ผูจัดสรรที่ดิน จะตองจัดหาแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อ ใชในการ
จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรมแต ล ะประเภทให เ พี ย งพอตามความจํ า เป น ถ า หากแหล ง น้ํ า
จากธรรมชาติ ห รื อ แหล ง น้ํ า จากชลประทานไม เ พีย งพอ ให จั ด หาแหล ง น้ํ า สํา รองเพื่ อให มี น้ํ า ใช
เพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป
ขอ ๑๘ ระบบการสงน้ํา ผูจัดสรรที่ดิน จะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดิน แปลงยอย
ทุกแปลง และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่พิจารณา
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๙ 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
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๒๐ ระบบการระบายน้ํา
๒๐.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ และน้ําฝนจากพื้น ที่ภายใน
โครงการ โดยใชทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
๒๐.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัด
น้ําเสีย ไปสูแ หลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่น ใด) ตองไมใ หเกิดความเสียหาย
ตอสภาพแวดลอม
๒๐.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยิน ยอมจากผูดูแ ล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๒๐.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
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(๑) ปริมาณน้ําฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติไมนอยกวา
๕ ป ของจังหวัดกระบี่ และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดิน แปลงยอยตองมีคา
ไมต่ํากวา ๐.๖
(๒) ปริ ม าณไหลซึ ม เข า ระบบท อ ระบายน้ํ า ต อ วั น ต อ งไม ต่ํ า กว า
๒๐ ลู ก บาศก เ มตร ต อ ความยาวท อ ระบายน้ํา ๑ กิ โ ลเมตร หรื อ ค า อื่ น ตามข อ มู ล ที่ อ า งอิ ง
ซึ่งตองเชื่อถือไดในทางวิชาการ โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๒๐.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือ คูคลอง
(๒) บอ สูบ หรื อ สถานี สู บ (ถา มี ) ภายในต องมี เครื่อ งสูบ น้ํา ตระแกรง
ดักขยะ และบริเวณดักเศษดิน หิน กรวดทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถามี)
(๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด - ปด
๒๐.๖ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอ หรือรางระบายน้ํา
หรือคูคลอง (ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริม าณน้ําที่จะเขาสูทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง (ในหนวย
ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลองแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิช าการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่น คงแข็งแรงของวัสดุที่ใ ชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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๒๐.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวา
๐.๔๐ เมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนักจากพื้น ที่ดานบนและยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดย
ไมเสียหาย
(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมต่ํากวา
๑ : ๑๐๐๐ ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ําและ
ระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ํ าต องไมพ าดผานหรื อกีด ขวางทางน้ํา และหรื อ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ํา
หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บอ พั ก ท อระบายน้ํ า ตอ งจั ด ให มี ป ระจํ า ทุ ก แปลงย อยและตอ งแยก
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมี
ทุกจุดที่มกี ารเปลี่ยนขนาดทอ และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา แตทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของจังหวัดกระบี่
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๕๒

(๘) ต อ งแสดงแหล ง รองรั บ น้ํ า ทิ้ ง ให ชั ด เจนในแผนผั ง หากใช ลํ า ราง
สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้ง
ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตน
ทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๒๑ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๒๑.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร ถือเปนน้ําเสียที่จะตอง
ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๒๑.๒ ระบบบํ า บัด น้ํ าเสี ยจะเป น ประเภทระบบบํ า บัด อิ สระ เฉพาะแต ละที่ ดิ น
แปลงยอยหรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได และ
แตละระบบเหลานั้น จะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใ ด ใหแ สดงหรือระบุใ นแผนผังและ
รายการคํานวณทางวิชาการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒๑.๓ ระบบบํ าบัด น้ํา เสี ยทุก ประเภทจะต องมี บอ ตรวจคุ ณภาพน้ํ าทิ้ งที่ส ามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผังเมือง
ขอ ๒๒ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมือง
หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ
ขอ ๒๓ ใหกันพื้นที่ไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน เชน พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนาย
ผลิตผลทางการเกษตร หรือการสันทนาการ ฯลฯ โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ ๒
ทั้งนี้ ไมใ ห แ บงแยกออกเปน แปลงย อยหลายแห ง เวน แตเ ปน การกัน พื้ น ที่แ ตละแหง ไวไมต่ํากว า
๔ ไร
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หมวด ๙
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๒๔ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดิน รายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๒๔.๑ ที่ดิน เปลาตองจัดใหมีเนื้อ ที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวา ง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนด
ไวสูงกวาก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภค
อื่น ๆ เชน ถนน พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตรหรือการสันทนาการ
และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
๒๔.๒ ที่ดิ น พร อมอาคาร ต อ งมี เ นื้อ ที่ ไม น อยกว า ๑๖ ตารางวา มี ค วามกว า ง
ไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๒๔.๓ พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดิน แปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๕ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๒๔.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๔.๒ เปนสาธารณูปโภค สําหรับที่ดินที่เปน
ที่ตั้งพื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เชน สํานั กงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๒๔.๓ ผูจัดสรรที่ดิน ตองให
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา
๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๐ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๖ ในการประชุ ม จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรร หรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ศิวะ ศิริเสาวลักษณ
ผูวาราชการจังหวัดกระบี่
ประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่

