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ข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรจัดสรรทีด่ ินเพื่อที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรมจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดทำแผนผัง โครงกำร และวิธีกำรในกำรจัดสรรที่ดิน ให้เหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินกลำงกำหนด
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๔ (๑) และมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรีจึงออกข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดิน
เพื่อที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรมจังหวัดนนทบุรี โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินกลำงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ ก ำหนดนี้ เ รี ย กว่ ำ “ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ กำรจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ ำศั ย และ
พำณิชยกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๕”
ข้อ ๔ บรรดำข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้
ให้ใช้ข้อกำหนดนี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรีพิจำรณำเห็นเป็นควำมจำเป็น
เพื่อประโยชน์ ในทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยคำนึงถึงประเภทของกำรจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
กำรผังเมือง คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรีจะผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดนี้เป็นกำร
เฉพำะรำยก็ได้
กำรผ่อนผันตำมวรรคหนึ่ง ต้องไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ตำมประกำศคณะกรรมกำรจัดสรร
ที่ดินกลำง เรื่อง กำหนดนโยบำยกำรจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรม
หมวด ๒
หลักเกณฑ์กำรจัดทำแผนผังในกำรจัดสรรที่ดนิ
ข้อ 6 ในกำรขออนุญำตทำกำรจัดสรรทีด่ ิน ผู้ขอต้องจัดให้มแี ผนผังในกำรจัดสรรที่ดนิ ดังนี้
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(๑) แผนผังสังเขป ได้แก่ แผนผังที่แสดง
(ก) ที่ตั้งบริเวณกำรจัดสรรที่ดิน
(ข) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(ค) เส้นทำงที่เข้ำออกสู่บริเวณกำรจัดสรรที่ดนิ จำกทำงหลวง หรือทำงสำธำรณะภำยนอก
(ง) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในเขตผังเมือง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง โดยระบุ
ข้อควำมต่อไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทำกำรจัดสรร ตั้งอยู่ในบริเวณ...” (ระบุรำยละเอียดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรผังเมืองแต่ละประเภท)
(๒) แผนผังบริเวณรวม ได้แก่ แผนผังที่แสดง
(ก) รูปต่อแปลงเอกสำรสิทธิที่นำมำทำกำรจัดสรรที่ดิน
(ข) รำยละเอียดของที่สำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ ที่อยู่ภำยในบริเวณและบริเวณที่ติดต่อ
กับที่ดินที่ขอจัดสรร
(ค) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของรำชกำรและส่วนบุคคล
(ง) ในกรณีที่มีโครงกำรต่อเนื่องเป็นหลำยโครงกำร ให้แสดงกำรเชื่อมต่อของโครงกำร
ทั้งหมด ไว้ในแผนผังบริเวณรวมด้วย
(๓) แผนผังกำรแบ่งแปลงที่ดิน ได้แก่ แผนผังที่แสดง
(ก) กำรแบ่งแปลงที่ดินแปลงย่อยเพื่อกำรจัดจำหน่ำย โดยให้ระบุประเภทกำรใช้ที่ดิน
แต่ละแปลง
(ข) กำรแบ่งแปลงที่ดินเพื่อจัดทำสำธำรณูปโภค บริกำรสำธำรณะ และเส้นทำงถนน
(๔) แผนผังระบบสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะ ได้แก่ แผนผังที่แสดงรำยละเอียดของ
ระบบสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะที่จะจัดให้มี ได้แก่
(ก) ระบบไฟฟ้ำ
(ข) ระบบประปำ
(ค) ระบบกำรระบำยน้ำ
(ง) ระบบบำบัดน้ำเสีย
(จ) ระบบถนนและทำงเท้ำ
(ฉ) สวน สนำมเด็กเล่น หรือ สนำมกีฬำ
(ช) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนผังทุกรำยกำรจะต้องแสดงรำยละเอียดของสิ่งที่ปรำกฏอยู่ในสภำพปัจจุบันและสภำพ
หลังจำกกำรปรับปรุงพัฒ นำแล้ว รำยละเอียดของสิ่งที่ ต้องแสดงในแผนผังแต่ละรำยกำรให้เป็นไป
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี และจะต้องจัดทำบนกระดำษขนำดมำตรฐำน A๑
โดยจัด ให้ มุมด้ำนล่ำงข้ำงขวำจะต้องแสดงดัชนีแผนผังที่ต่อกัน (ในกรณีที่ต้องแสดงแผนผังเกินกว่ำ
๑ แผ่น) ชื่อโครงกำร ชื่อและที่ตั้งของสำนักงำนจัดสรรที่ดิน ชื่อและลำยมือชื่อของผู้ออกแบบและ
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วิศวกรผู้คำนวณระบบต่ำง ๆ พร้อมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิชำชีพวิศวกรรม หรือสถำปัตยกรรมด้วย
หมวด ๓
หลักเกณฑ์กำรจัดทำโครงกำรและวิธีกำรในกำรจัดสรรที่ดิน
ส่วนที่ ๑
ขนำดและเนื้อที่ของที่ดนิ ที่ขอทำกำรจัดสรร
ข้อ 7 ในกำรขออนุ ญ ำตจั ด สรรที่ ดิ น นอกจำกหลั ก ฐำนและรำยละเอี ย ดที่ ต้ อ งแสดง
ตำมควำมในมำตรำ ๒๓ แห่ ง พระรำชบัญ ญัติก ำรจั ด สรรที่ ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวง
ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว ผู้ขอต้องแสดงโครงกำรและ
วิธีกำรในกำรจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นหลักฐำนกำรดำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ ดังมีรำยกำรต่อไปนี้
(๑) วิธีกำรในกำรปรับปรุงพื้นที่ดิน กำรรวม กำรปรับแต่งให้พื้นที่ดินเกิดควำมเหมำะสม
ในกำรปลู กสร้ ำงอำคำร ทั้ ง นี้ จะต้ อ งกำหนดระดับ ควำมสู ง ต่ำของพื้ นดิน และวั ส ดุที่ นำมำใช้ใน
กำรถมปรับที่ดิน ทั้งบริเวณส่วนจำหน่ำย และส่วนสำธำรณูปโภค ทั้งนี้ ให้แสดงค่ำระดับและตำรำง
รำยกำรปรับปรุงพื้นที่ดิน โดยมีวิศวกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรมรับรอง
(๒) วิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยที่ดินเปล่ำ หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงจะจำหน่ำย โดยวิธีเงินสด
หรือเงินผ่อน ตำมระยะเวลำที่ผู้ซื้อสำมำรถเลือกได้
(๓) วิธีกำรในกำรบำรุงรักษำสำธำรณูปโภคระยะเวลำให้บริกำรก่อนกำรจัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร
(๔) วิธีกำรให้บริกำรสำธำรณะและกำรเรียกเก็บเงินค่ำใช้บริกำรและค่ำบำรุงรักษำบริกำรสำธำรณะ
(5) สิทธิของผู้ซื้อในกำรใช้หรือได้รับบริกำรจำกบริกำรสำธำรณะที่ผู้จัดสรรจัดให้มีในบริเวณ
กำรจัดสรรที่ดิน
หลักฐำนและรำยละเอียดที่ต้องแสดงตำมมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบด้วย
(๑) หลักฐำนกำรอนุญำตยินยอมจำกหน่วยงำนผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ในกรณี
ต้องได้รับอนุญำตและยินยอม)
(๒) หลักฐำนกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม (ในกรณีต้องจัดทำ)
(๓) ในกรณีจัดระบบประปำที่ใช้บริกำรของกำรประปำนครหลวง กำรประปำส่วนภูมิภำค
หรือกำรประปำส่วนท้องถิ่น ต้องแนบหลักฐำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนนั้น ว่ำสำมำรถให้บริกำรได้
หำกจั ด ระบบประปำสั ม ปทำน ให้ แ สดงหลั ก ฐำนกำรได้ รั บ สั ม ปทำนประกอบกิ จ กำรประปำ
ตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

(๔) ภำระผูกพันต่ำง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
(๕) สั ญ ญำหรื อ เงื่ อ นไขในกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในที่ ดิ น แปลงย่ อ ยที่ ผู้ ซื้ อ จะต้ อ งปฏิ บั ติ
เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนทำงด้ำนควำมสงบสุข ควำมปลอดภัย ควำมสวยงำม ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ควำมเพิ่มพูนมูลค่ำในทรัพย์สิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
(๖) หลักฐำนแสดงกำรอนุญำตหรือยินยอมของหน่วยงำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ข้อ ๘ ขนำดของที่ดินที่ขอทำกำรจัดสรร แบ่งเป็น ๓ ขนำด คือ
(1) ขนำดเล็ก จำนวนแปลงย่อยเพื่อจัดจำหน่ำย ไม่เกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงกำร
ต่ำกว่ำ ๑๙ ไร่
(๒) ขนำดกลำง จำนวนแปลงย่อยเพื่อจัดจำหน่ำย ตั้งแต่ ๑๐๐ - ๔๙๙ แปลง หรือเนื้อที่
ทั้งโครงกำร ๑๙ - ๑๐๐ ไร่
(๓) ขนำดใหญ่ จำนวนแปลงย่อยเพื่อจัดจำหน่ำย ตั้งแต่ ๕๐๐ แปลง หรือเนื้อที่ทั้งโครงกำร
เกินกว่ำ ๑๐๐ ไร่
กำรจัดทำสำธำรณูปโภค และบริกำรสำธำรณะภำยในโครงกำรจัดสรรที่ดิน ต้องทำในที่ดิน
ที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญำตทำกำรจัดสรรที่ดิน เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินเท่ำนั้น
ข้อ 9 กำรจัด สรรที่ดินเพื่อที่อยู่อำศัยและพำณิชยกรรม ที่ดินแปลงย่อยจะต้องมีขนำด
และเนื้อที่ของที่ดินแยกเป็นประเภท ดังนี้
(๑) กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรจำหน่ำยเฉพำะที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอำคำรประเภทบ้ำนเดี่ยว
ที่ ดิ น แปลงย่ อ ยต้ อ งมี ขนำดควำมกว้ ำงหรือ ควำมยำวไม่ ต่ำกว่ำ ๑๐ เมตร และมี เ นื้ อ ที่ ไ ม่ต่ำกว่ำ
๕๐ ตำรำงวำ หำกควำมกว้ำงหรือควำมยำวไม่ได้ขนำดดังกล่ำว ต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ 60 ตำรำงวำ
(๒) กำรจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ กำรจ ำหน่ ำ ยพร้ อ มอำคำรประเภทบ้ ำ นแฝด ที่ ดิ น แต่ ล ะแปลง
ต้องมีควำมกว้ำงไม่ต่ำกว่ำ 8 เมตร และมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๓๕ ตำรำงวำ
(๓) กำรจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ กำรจ ำหน่ ำ ยพร้ อ มอำคำรประเภทบ้ ำ นแถวหรื อ อำคำรพำณิชย์
ที่ดินแต่ละแปลงต้องมีควำมกว้ำงไม่ต่ำกว่ำ ๔ เมตร และมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่ำ ๑๖ ตำรำงวำ
ข้อ ๑๐ ระยะห่ ำ งของตั ว อำคำรจำกเขตที่ ดิ น และกำรเว้ น ช่ อ งว่ ำ งระหว่ ำ งแปลงที่ ดิ น
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ ห้ ำ มแบ่ ง แปลงที่ ดิ น เป็ น แนวตะเข็ บ เป็ น เศษเสี้ ย ว หรื อ มี รู ป ร่ ำ งที่ ไ ม่ ส ำมำรถ
ใช้ประโยชน์ได้
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ ใ นกำรจัด ขนำด และจำนวนของระบบสำธำรณูปโภคและบริ ก ำร
สำธำรณะ ให้เพียงพอต่อกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินของโครงกำรจัดสรรที่ดินในอนำคต ให้ที่ดินแปลงอื่น
ในโครงกำรจัดสรรที่ดนิ ซึ่งมีเนื้อที่เกินกว่ำ ๑๐๐ ตำรำงวำ ขึ้นไป จะต้องนำมำรวมเพื่อคำนวณจำนวน
แปลงที่ ดิ น ใหม่ โดยใช้ เ กณฑ์ เ ฉลี่ ย เนื้ อ ที่ ๑๐๐ ตำรำงวำ ต่ อ ๑ แปลง จ ำนวนแปลงที่ ดิ น
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ที่คำนวณได้จำกเกณฑ์เฉลี่ยนี้ ให้ น ำไปรวมกับจำนวนที่ดินแปลงย่อยที่จัด ขนำดตำมเกณฑ์กำหนด
เพื่อใช้ในกำรกำหนดขนำดและจำนวนระบบสำธำรณูปโภค และบริกำรสำธำรณะตำมข้ออื่น ๆ ต่อไป
หำกลั ก ษณะทั่ ว ไปของกำรจั ด สรรที่ ดิน เป็ นกำรแบ่ ง ที่ดิ นแปลงย่ อ ยเป็น ประเภทบ้ำนแฝด
บ้ำนแถว และอำคำรพำณิชย์รวมกันเกินกว่ำร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่จัดจำหน่ำยทั้งโครงกำร ให้ใช้เกณฑ์
เฉลี่ยของเนื้อที่บ้ำนแฝด บ้ำนแถว และอำคำรพำณิชย์ทุกแปลงในโครงกำรจัดสรรที่ดิน นั้น เป็นเกณฑ์
เฉลี่ยต่อ ๑ แปลง จำนวนแปลงที่ดินที่คำนวณได้จำกเกณฑ์เฉลี่ยนี้ ให้นำไปรวมกับจำนวนบ้ำนแฝด
บ้ำนแถวและอำคำรพำณิชย์ เพื่อใช้ในกำรกำหนดขนำด และจำนวนระบบสำธำรณูปโภค และบริกำร
สำธำรณะตำมข้ออื่น ๆ ต่อไป
ส่วนที่ ๒
ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกีย่ วกับกำรสำธำรณสุข
ข้อ ๑๓ กำรกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล กำรจัดให้พื้นที่บริเวณโครงกำรจัดสรรที่ดินปรำศจำกขยะมูลฝอย
ให้ เ ป็ น ไปตำมข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ต้ อ งจั ด ท ำพื้ น ที่ พั ก ขยะรวมและคั ด แยกขยะ หำกไม่ มี
ข้อบัญญัติเช่นว่ำนั้น ให้ผู้ขออนุญำตทำกำรจัดสรรที่ดินแสดงรำยละเอียดของกำรดำเนินกำรจัดเก็บและ
ทำลำยขยะสิ่งปฏิกูล เสนอคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรีพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
ส่วนที่ ๓
ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกีย่ วกับกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๔ ในกำรจัดทำระบบกำรระบำยน้ำ ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ระบบป้องกันน้ำท่วม ใช้แบบพื้นที่ปิดล้อม (Polder System) ให้จัดสร้ำง
คันกั้นน้ำถำวรสูงกว่ำระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ไม่น้อยกว่ำ 0.๓๐ เมตร ถ้ำเป็นคันดินต้องมี
ผิ ว จรำจรอย่ ำ งน้ อ ย ๓ เมตร ล้ อ มรอบพื้ น ที่ โ ครงกำรจั ด สรรที่ ดินโดยให้ ถื อว่ ำ คัน กั้น น้ำดัง กล่ำว
เป็นสำธำรณูปโภคของโครงกำรจัดสรรที่ดิน และต้องมีกำรตรวจซ่อมบำรุงให้มีสภำพกำรใช้งำนไม่ด้ อย
ไปกว่ำเดิม หรือวิธีป้องกันน้ำท่วมชนิดอื่นที่ได้ผลเท่ำกัน
(๒) กำรระบำยน้ำที่ผ่ำนกำรใช้จำกกิจกรรมต่ำง ๆ และน้ำฝนจำกพื้นที่ภำยในโครงกำรโดยใช้
ท่อ หรือรำงระบำยน้ำ ต้องได้รับกำรออกแบบอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
(๓) ปริมำณของน้ำทิ้งที่ออกจำกระบบกำรระบำยน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียไปสู่แหล่งรองรับ
น้ำทิ้ง (คู คลอง หรือทำงน้ำสำธำรณะอื่นใด) ต้องไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินข้ำงเคียง
(๔) คุณภำพน้ำทิ้งที่ออกจำกระบบกำรระบำยน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียของพื้นที่โครงกำร
จัดสรรที่ดินไปสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (คู คลองหรือทำงน้ำสำธำรณะอื่นใด) จะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งจำกที่ดินจัดสรร หรือกฎหมำยอื่นที่ใช้บังคับ
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(๕) กำรระบำยน้ำออกจำกโครงกำรจะต้องได้รับอนุญำตหรือยินยอมจำกผู้ดูแลรับผิดชอบ
แหล่งรองรับน้ำทิ้งนั้น ๆ
(๖) กำรคำนวณควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณน้ำของระบบกำรระบำยน้ำ ให้ดำเนินกำร
ดังนี้
(๖.๑) ปริมำณน้ำฝน ใช้เกณฑ์ปริมำณฝนตกในรอบ ๕ ปี หรือนำนกว่ำของท้องถิ่นนั้น
และสัมประสิทธิ์กำรไหลนองของน้ำฝน เฉลี่ยของที่ดินแปลงย่อยต้องมีค่ำไม่ต่ำกว่ำ 0.6
(๖.๒) ปริ ม ำณน้ ำเสี ย ใช้ เ กณฑ์ ป ริ ม ำณไม่ ต่ ำกว่ ำ ร้ อ ยละ ๙๕ ของน้ ำใช้ แ ต่ ต้ อ ง
ไม่ต่ำกว่ำ ๑ ลูกบำศก์เมตร ต่อครัวเรือนต่อวัน
(๖.๓) ปริมำณน้ำไหลซึมเข้ำระบบท่อระบำยน้ำต่อวัน ต้องไม่ต่ำกว่ำ ๒๐ ลูกบำศก์เมตร
ต่อควำมยำวท่อระบำยน้ำ ๑ กิโลเมตร หรือค่ำอื่น ตำมข้อมูลที่อ้ำงอิงซึ่งต้องเชื่อถือได้ในทำงวิชำกำร
โดยต้องสอดคล้องกับประเภทวัสดุของท่อ หรือรำงระบำยน้ำ
(๗) ระบบกำรระบำยน้ำของโครงกำรจัดสรรที่ดิน ประกอบด้วย
(๗.๑) ท่อระบำยน้ำ และบ่อพัก (พร้อมฝำ)
(๗.๒) รำงระบำยน้ำ พร้อมฝำ
(๗.๓) บ่อสูบหรือสถำนีสูบ (ถ้ำมี) ภำยในต้องมีเครื่องสูบน้ำตะแกรงดักขยะและบริเวณ
ดักเศษดินทรำย
(๗.๔) บ่อตรวจคุณภำพน้ำทิ้งประจำที่ดินแปลงย่อย
(๗.๕) บ่อตรวจคุณภำพน้ำทิ้งรวมของโครงกำร (พร้อมมีตะแกรงดักขยะก่อนระบำยน้ำทิ้ง
ลงสู่ทำงน้ำสำธำรณะ)
(๗.6) ติ ด ตั้ ง ระบบบ ำบั ด น้ ำเสี ย รวมประเภทเติ ม อำกำศหรื อ ที่ มี ม ำตรฐำนเที ย บเท่ ำ
ในโครงกำรจัดสรรที่ดินก่อนระบำยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณประโยชน์ ดังนี้
(ก) ขนำดที่ ดิน แปลงย่อ ย จ ำนวนไม่ เกิน ๕๐ แปลง ให้ ติ ด ตั้งระบบบำบัด
น้ำเสียรวม ขนำดควำมจุไม่ต่ำกว่ำ 9,000 ลิตร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรที่ดินขนำดเล็ก (พิเศษ)
(ข) ขนำดที่ดินแปลงย่อย จำนวนตั้งแต่ ๕๑ - ๙๙ แปลง ให้ติดตั้งระบบบำบัด
น้ำเสียรวม ขนำดควำมจุไม่ต่ำกว่ำ ๑๗,๐๐๐ ลิตร
(ค) ขนำดที่ดินแปลงย่อย จำนวนตั้งแต่ ๑๐๐ - ๒๐๐ แปลง ให้ติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม ขนำดควำมจุไม่ต่ำกว่ำ ๓๔,000 ลิตร
(ง) ขนำดที่ดินแปลงย่อย จำนวนตั้งแต่ ๒๐๑ - ๓00 แปลง ให้ติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม ขนำดควำมจุไม่ต่ำกว่ำ ๕๐,000 ลิตร
(จ) ขนำดที่ดินแปลงย่อย จำนวนตั้งแต่ ๓๐๑ - ๔๐๐ แปลง ให้ติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม ขนำดควำมจุไม่ต่ำกว่ำ ๗๐,000 ลิตร
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(ฉ) ขนำดที่ดินแปลงย่อย จำนวนตั้งแต่ 4๐๑ - ๔99 แปลง ให้ติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม ขนำดควำมจุไม่ต่ำกว่ำ 9๐,000 ลิตร
(ช) ขนำดที่ ดิ น แปลงย่ อ ย จ ำนวนตั้ ง แต่ ๕๐๐ แปลง ขึ้ น ไป ให้ เ ป็ น ไป
ตำมประกำศของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(๗.๗) บ่อผันน้ำ
(๗.8) แหล่งรองรับน้ำทิ้งจำกกำรระบำยน้ำ และจำกระบบบำบัดน้ำเสีย
(๗.9) กรณีที่ระดับน้ำสูงสุดของแหล่งรองรับน้ำทิ้งสูงกว่ำระดับท่อน้ำบ่อสูบหรือสถำนีสูบน้ำ
ให้ก่อสร้ำงบำนประตูระบำยน้ำเปิด - ปิด
(8) รำยกำรคำนวณ (ที่ต้องประกอบกับแผนผังระบบกำรระบำยน้ำ)
(๘.๑) พื้นที่รองรับน้ำฝน หรือพื้นที่ระบำยน้ำฝนลงสู่ท่อหรือรำงระบำยน้ำ (ในหน่วย
ตำรำงเมตร)
(8.๒) ปริมำณน้ำที่จะเข้ำสู่ท่อหรือรำงระบำยน้ำ (ในหน่วยลูกบำศก์เมตรต่อวินำที)
(๘.๓) ขนำดของท่อ หรือรำงระบำยน้ำแต่ละบริเวณ
(๘.๔) ระดับควำมลำดเอียงของท่อ หรือรำงระบำยน้ำ
(๘.๕) ควำมเร็วของกำรไหลของน้ำในท่อ หรือรำงระบำยน้ำ
(๘.๖) ควำมลึกของท้องท่อ หรือรำงระบำยน้ำ
(๘.๗) ขนำดบ่อผันน้ำและท่อเข้ำ - ออก ต้องให้ปริมำณน้ำที่เข้ำระบบบำบัดน้ำเสีย และ
ปริมำณน้ำฝนที่ผันออกสู่แหล่งน้ำสำธำรณะในฤดูฝนเป็นไปตำมข้อ ๑๔ (๗.๙)
รำยกำรทั้งหมดนี้ต้องจัดทำขึ้น ตำมมำตรฐำนทำงวิศวกรรมและสอดคล้องกับรำยกำรคำนวณ
ทำงวิ ช ำกำรที่ ส ำมำรถตรวจสอบควำมเพี ย งพอและควำมมั่ น คงแข็ ง แรงของวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นระบบได้
โดยผู้คำนวณออกแบบต้องลงนำมพร้อมใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
(9) เงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในกำรจัดทำแผนผังระบบกำรระบำยน้ำและกำรจัดทำรำยกำร
คำนวณทำงวิชำกำร
(9.๑) ขนำดเส้ น ผ่ ำ ศู น ย์ ก ลำงภำยในของท่ อ ระบำยน้ ำขนำดเล็ ก ที่ สุ ด ไม่ ต่ ำกว่ ำ
60 เซนติเมตร
(๙.๒) วัสดุที่เป็นท่อระบำยน้ำ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) เป็นวัสดุที่ทนทำนต่อกำรกัดกร่อนของน้ำเสียและน้ำฝนได้
(ข) รับน้ำหนักกดจำกพื้นที่ด้ำนบน และยำนพำหนะที่สัญจรได้โดยไม่เสียหำย
(๙.๓) ระดั บ ควำมลำดเอี ย งของท่ อ ระบำยน้ ำ ต้ อ งลำดเอี ย งไม่ ต่ ำว่ ำ 1:๑๐๐๐
ระดับควำมลำดเอียงนี้ตอ้ งต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบกำรระบำยน้ำ หรือให้เป็นไปตำมรำยกำรคำนวณ
ของวิศวกร
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(9.๔) กำรกำหนดประเภทเครื่องสูบน้ำ ปริมำตรบ่อสูบหรือสถำนีสูบน้ำและระดับน้ำ
ที่เครื่องสูบน้ำเริ่ม - หยุดทำงำน ให้เป็นไปตำมหลักวิชำกำร โดยระดับน้ำสูงสุดที่เครื่องสูบน้ำเริ่มทำงำน
ต้องไม่เกินระดับกึ่งหนึ่งของท่อน้ำเข้ำ
(9.๕) แนวระบบระบำยน้ำต้องไม่พำดผ่ำนทำงน้ำ หรือแหล่งน้ำสำธำรณประโยชน์
นอกจำกจะมี ร ะบบพิ เ ศษ เพื่ อ กำรส่ ง น้ ำไปได้ โ ดยไม่ ป นเปื้ อ นกั บ น้ ำในทำ งน้ ำหรื อ แหล่ ง น้ ำ
สำธำรณประโยชน์
(9.๖) บ่อพักท่อระบำยน้ำ
(ก) ประเภทบ้ำนเดี่ยว ต้องจัดให้มีประจำ
(ข) ประเภทบ้ำนแฝด บ้ำนแถว หรืออำคำรพำณิชย์จัดให้มีบ่อหนึ่งต่อสองแปลง
ทั้งนี้ ต้องแยกท่อระบำยน้ำเข้ำบ่อพักออกจำกกันและระยะห่ำงระหว่ำงบ่อพักไม่ เกิ น
๑๕ เมตร โดยต้องมีทุกจุดที่มีกำรเปลี่ยนขนำดท่อและจุดบรรจบของท่อหรือรำงระบำยน้ำ
(9.๗) กรณีพื้นที่ที่กำรจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ำต่ำงกันให้แสดง
(ก) เส้ น ชั้ น ควำมสู ง ต่ ำของพื้ น ที่ ล งในแผนผั ง แสดงแนวเส้ น ท่ อ ระบำยน้ ำ
โดยมีช่วงห่ำงกันทุกระดับควำมสูง 1 เมตร หรือน้อยกว่ำ
(ข) ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแต่ง โดยกำรขุดหรือถมจำกระดับเดิม
(9.๘) ต้ อ งแสดงแหล่ ง รองรั บ น้ ำทิ้ ง ให้ ชั ด เจนในแผนผั ง หำกใช้ ล ำรำงสำธำรณะ
เป็นทำงระบำยน้ำ โดยให้แสดงภำพควำมกว้ำงและควำมลึกของลำรำงจำกบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหล่งรองรับน้ำทิ้ง
ในกรณีแยกระบบระบำยน้ำเสียออกจำกระบบระบำยน้ำฝน ให้แสดงแบบรำยละเอียด
และรำยกำรคำนวณทำงวิชำกำรของทั้งสองระบบแยกจำกกัน แต่ละระบบต้องมีรำยละเอียดต่ำง ๆ
ตำมข้ำงต้นทั้งหมด รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีกำรตัดผ่ำนหรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
(๑๐) ในกรณีที่โครงกำรจะต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ จั ด สรรต้ อ งจั ด หำพื้ น ที่ ท ำบ่ อ หน่ ว งน้ ำแยกจำกพื้ น ที่ ส วนสำธำรณะ โดยแสดง
รำยละเอียดในแผนผังโครงกำรและวิธีกำรจัดสรรที่ดิน พร้อมแสดงผลรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๕ ในกำรจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) น้ำที่ผ่ำนกำรใช้จำกทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเป็นน้ำเสียที่จะต้องได้รับกำรบำบัด
ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งจำกที่ดินจัดสรร และกำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้อง
ถูกควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือกฎหมำยอื่นที่ใช้บังคับ
จึงจะระบำยลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งได้
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(๒) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องเป็นระบบบำบัดอิสระเฉพำะแต่ละที่ดินแปลงย่อยที่ต้องมีระบบ
บำบัด กลำงสำหรับรวบรวมน้ ำเสียมำบำบัด อีกครั้ง จะเป็นจุด เดียวหรือหลำยจุด ก็ได้ หรือจะเป็น
วิธีรวบรวมน้ ำเสียจำกทุกหน่ ว ยย่อยมำบำบัด กลำงที่เดียว โดยต้องได้มำตรฐำนของคุณภำพน้ำทิ้ ง
เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรร
ที่ดินขนำดเล็ก (พิเศษ)
(๓) ระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภท จะต้องมีบ่อตรวจคุณภำพน้ำทิ้งที่สำมำรถเข้ำไปตรวจสอบ
คุณภำพน้ำทิ้งได้ตลอดเวลำ
ส่วนที่ ๔
ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกีย่ วกับกำรคมนำคม กำรจรำจร และควำมปลอดภัย
ข้อ ๑๖ ควำมกว้ำงของหน้ำที่ดินแปลงย่อยในโครงกำรแต่ละแปลงที่ติดถนนสำหรับใช้เป็น
ทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่ำ ๔ เมตร
ข้อ ๑๗ ขนำดของถนนที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรจั ด สรรที่ ดิ น แต่ล ะโครงกำรให้ มี ค วำมกว้ ำ งของ
เขตทำงและผิวจรำจรเป็นสัดส่วนกับจำนวนที่ดินแปลงย่อย ดังนี้
(๑) ถนนที่ใช้เป็นทำงเข้ำออกสู่ที่ดินแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลง หรือเนื้อที่ต่ำกว่ำ ๑๙ ไร่
ต้องมีควำมกว้ำงของเขตทำงไม่ต่ำกว่ำ ๙ เมตร โดยมีควำมกว้ำงของผิวจรำจรไม่ต่ำกว่ำ 6 เมตร
(๒) ถนนที่ ใ ช้ เ ป็ น ทำงเข้ ำ ออกสู่ ที่ ดิ น แปลงย่ อ ยตั้ ง แต่ ๑๐๐ - ๒๙๙ แปลง หรื อ เนื้ อ ที่
๑9 - ๕๐ ไร่ ต้องมีควำมกว้ำงของเขตทำงไม่ต่ำกว่ำ ๑๒ เมตร โดยมีควำมกว้ำงของผิวจรำจร
ไม่ต่ำกว่ำ 8 เมตร
(๓) ถนนที่ใช้เป็นทำงเข้ำออกสู่ที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๓00 - ๔๙๙ แปลง หรือเนื้อที่เกินกว่ำ
๕๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่ ต้องมีควำมกว้ำงของเขตทำงไม่ต่ำกว่ำ ๑๖ เมตร โดยมีควำมกว้ำง
ของผิวจรำจร ไม่ต่ำกว่ำ ๑๒ เมตร
(๔) ถนนที่ ใ ช้ เ ป็ น ทำงเข้ ำ ออกสู่ ที่ ดิน แปลงย่ อ ยตั้ง แต่ ๕๐๐ แปลงขึ้ น ไป หรื อ มำกกว่ำ
100 ไร่ขึ้นไป ต้องมี ควำมกว้ำงของเขตทำงไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ เมตร โดยมีควำมกว้ำงของผิวจรำจร
ไม่ต่ำกว่ำ ๑๓ เมตร มีเกำะกลำงถนน กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑ เมตร และมีทำงเท้ำกว้ำงข้ำงละ ๒ เมตร
ในกรณีที่ที่ดินแปลงย่อย มีหน้ำแปลงที่ดินติดต่อกับเขตห้ำมปลูกสร้ำงอำคำรในทำงหลวงแผ่นดิน
หรือทำงหลวงท้องถิ่น ให้ปรับปรุงเขตทำงนั้นเป็นผิวจรำจร โดยให้เชื่อมเป็นส่วนเดียวกับผิวจรำจร
ของทำงหลวง นอกจำกจะมีเกณฑ์บังคับเป็นอย่ำงอื่น
ข้อ ๑๘ ถนนที่เป็นทำงเข้ำออกของโครงกำรจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทำงหลวงแผ่นดิน หรือ
ทำงสำธำรณประโยชน์ ต้องมีควำมกว้ำ งของเขตทำงไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดตำมข้อ ๑๗ นอกจำก
จะมีเกณฑ์บังคับเป็นอย่ำงอื่น
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ถนนสำธำรณประโยชน์ที่เป็นทำงเข้ำออกโครงกำรจัดสรรที่ดินต้องมีควำมกว้ำงของผิวจรำจร
ไม่ต่ำกว่ำ ๕ เมตร
ข้อ ๑๙ ถนนแต่ละสำยให้มีควำมยำวจำกทำงแยกหนึ่งถึงอีกทำงแยกหนึ่งไม่เกิน ๓๐๐ เมตร
และไม่ควรให้เป็นแนวตรงยำวเกินกว่ำ 600 เมตร ถ้ำถนนในโครงกำรที่มีควำมยำวระหว่ำงทำงแยก
เกินกว่ำ ๑๒๐ เมตร ให้จัดทำสันชะลอควำมเร็ว ทุกระยะไม่เกิน ๑๒๐ เมตร
ถนนที่เป็นถนนปลำยตันต้องจัดให้มีที่กลับรถ ดังนี้
(๑) ถนนปลำยตันที่มีระยะเกิน ๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ให้จัดทำที่กลับรถบริเวณ
ปลำยตัน
(๒) ถนนปลำยตั น ที่ มี ร ะยะควำมยำวเกิ น ๑๐๐ เมตร ให้ จั ด ท ำที่ ก ลั บ รถทุ ก ระยะ
๑๐๐ เมตร แต่หำกมีระยะเป็นเศษไม่ครบ ๑๐๐ เมตร ต้องจัดทำที่กลับรถตำมเงื่อนไขต่อไปนี้
(ก) หำกระยะตั้งแต่จุดที่ครบ ๑๐๐ เมตร จุดสุดท้ำย ไปจนถึงจุดปลำยตันของถนน
มีระยะไม่เกิน ๕๐ เมตร ให้จัดทำที่กลับรถที่บริเวณปลำยตันของถนน โดยไม่ต้องจัดทำที่กลับรถ
ในบริเวณที่ครบระยะ 100 เมตรจุดสุดท้ำย
(ข) หำกระยะตั้งแต่จุดที่ครบ ๑๐๐ เมตร จุดสุดท้ำย ไปจนถึงจุดปลำยตันของถนน
มีระยะเกิน ๕๐ เมตร ให้จัดทำที่กลับรถที่บริเวณปลำยตันของถนนด้วย
(๓) ที่กลับรถต้องจัดให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ดังนี้
(ก) กรณีเป็นวงเวียน ต้องมีรัศมีควำมโค้งวัดจำกจุดศูนย์กลำงถึงกึ่ งกลำงถนน ไม่ต่ำกว่ำ
6 เมตร และผิวจรำจรกว้ำงไม่ต่ำกว่ำ ๕ เมตร
(ข) กรณีเป็นรูปตัวที (T) ต้องมีควำมยำวสุทธิของไหล่ตัวที ด้ำนละไม่ต่ำกว่ำ ๕ เมตร
เว้นแต่จัดทำที่บริเวณปลำยตันให้มีควำมยำวของไหล่ตัวที ด้ำนละไม่ตำกว่
่ ำ ๒.๕๐ เมตร และผิวจรำจรกว้ำง
ไม่ต่ำกว่ำ ๔ เมตร
(ค) กรณีเป็นรูปตัวแอล (L) ต้องมีควำมยำวสุทธิของขำแต่ละด้ำนไม่ต่ำกว่ำ ๕ เมตร
และผิวจรำจรกว้ำงไม่ตำกว่
่ ำ ๔ เมตร หำกจัดทำในบริเวณปลำยตันของถนนให้จัดทำห่ำงจำกบริเวณปลำยตัน
ไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร
(ง) กรณี เ ป็ น รู ป ตั ว วำย (Y) ต้ อ งมี ค วำมยำวสุ ท ธิ ข องแขนตั ว วำยด้ ำ นละไม่ ต่ ำกว่ำ
๕ เมตร เว้นแต่จัดทำที่บริเวณปลำยตันให้มีควำมยำวของไหล่ตัววำยด้ำนละไม่ต่ำกว่ำ ๒.๕๐ เมตร
และผิวจรำจรกว้ำง ไม่ต่ำกว่ำ ๔ เมตร มุมตัววำยต้องไม่เล็กกว่ำ ๑๒๐ องศำ
(๔) ถนนที่ใช้เป็นถนนเดินรถทำงเดียวในบริเวณกำรจัดสรรที่ดินหรือใช้สำหรับเป็นทำงเข้ำออก
สู่โครงกำรจะทำได้ต่อเมื่อมีกำรแสดงหลักฐำนควำมจำเป็นที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ต่อคณะกรรมกำร
จัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี และได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรีแล้ว เท่ำนั้น
ข้อ ๒๐ ที่จอดรถสำหรับที่ดินแปลงย่อยประเภทอำคำรพำณิชย์ ต้องจัดให้มีจำนวนที่จอดรถ
ไม่น้อยกว่ำ ๑ คัน ต่อ ๑ แปลง
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(๑) กรณีจัดทำที่จอดรถบริเวณด้ำนหน้ำของที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงให้มีลักษณะ ดังนี้
(ก) กรณีจัดให้มีที่จอดรถยนต์ตั้งฉำกกับแนวทำงเดินรถให้มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒.๔๐ เมตร
และควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร
(ข) กรณีจัดให้มีที่จอดรถยนต์ขนำนแนวทำงเดินรถ หรือทำมุมกับทำงเดินรถน้อยกว่ำ
๓๐ องศำ ให้มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒.๔๐ เมตร และควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร
(ค) กรณี จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถยนต์ ท ำมุ ม กั บ ทำงเดิ น รถตั้ ง แต่ ๓๐ องศำ ขึ้ น ไป ให้ มี
ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒.๔๐ เมตร และควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๕.๕๐ เมตร
ให้แสดงขอบเขตที่จอดรถแต่ละคันไว้ให้ปรำกฏในบริเวณที่จอดรถ
(๒) กรณีจัดที่จอดรถบริเวณพื้นที่ที่จัดไว้เป็นที่จอดรถในบริเวณอื่น ต้องจัดที่จอดรถในบริเวณ
ใกล้เคียงที่ดินแปลงย่อย และสำมำรถเดินทำงได้สะดวก มีระยะทำงไม่เกิน ๒๐๐ เมตร จำกที่ดิน
แปลงย่อย ซึ่งอยู่ในโครงกำรจัดสรรที่ดินเดียวกัน และให้ถือเป็นสำธำรณูปโภคของโครงกำรจัดสรร
ที่ดินนั้นที่ให้ใช้เฉพำะที่ดินแปลงย่อย ประเภทอำคำรพำณิชย์ โดยมี ลักษณะกำรจัดทำตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และให้แสดงขอบเขตที่จอดรถแต่ละคัน ไว้ให้ปรำกฏในบริเวณที่จอดรถ
ดังกล่ำวด้วย
ข้อ ๒๑ ทำงเดินและทำงเท้ำ ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) ถนนด้ ำ นที่ใ ช้ เ ป็น ทำงเข้ ำออกสู่ ที่ดิน แปลงย่ อ ย ที่ ท ำกำรจัด สรรที่ ดินเพื่ อที่ อ ยู่อำศัย
และพำณิชยกรรม ต้องจัดให้มีทำงเดินและทำงเท้ำ มีควำมกว้ำงทำงเดินและทำงเท้ำสุทธิ ไม่ต่ำกว่ำ
60 เซนติเมตร ตลอดควำมยำวของถนนโดยไม่มสี ิ่งกีดขวำง ในกรณีที่เป็นทำงเดินและทำงเท้ำยกระดับ
ขอบทำงเดินและทำงเท้ำ ต้องเป็นคันหินสูงระหว่ำง ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร และเพื่อประโยชน์
ในกำรสัญจรหรือเพื่อควำมปลอดภัย จุดที่เป็นทำงเข้ำออกสู่ที่ดินแปลงย่อยให้ลดคันหินลง โดยทำเป็น
ทำงลำดให้รถยนต์เข้ำออกได้ แต่ให้รักษำระดับทำงเดินและทำงเท้ำให้สูงเท่ำเดิม ทำงเดินและทำงเท้ำ
ส่วนที่เป็นทำงเข้ำ - ออกนี้ ให้ทำเป็นผิวจรำจรเช่นเดียวกับข้อ ๒๒ (๓) สำหรับทำงเดินและทำงเท้ำสุทธิ
ต้องจัดทำเพื่อใช้สัญจรเท่ำนั้น จะนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น ที่ก่อให้เกิดควำมไม่สะดวกไม่ได้
(๒) ในบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่ำงถนนกับทำงเดินและทำงเท้ำหรือทำงเข้ำออกที่ดินแปลงย่อย
กับทำงเดินและทำงเท้ำ ที่ไม่อำจรักษำระดับทำงเดินและทำงเท้ำให้สูงเท่ำกันได้ให้ลดคันหินลง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในกำรสัญจรและควำมปลอดภัย
(๓) กำรปลูกต้นไม้ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประดับถนนต้องไม่ล้ำลงมำในส่วนที่เป็นทำงเดินและ
ทำงเท้ำ
ข้อ ๒๒ ระดับควำมสูงของหลังถนน ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) ต้องให้สอดคล้องกับระบบกำรระบำยน้ำในบริเวณกำรจัดสรรที่ดิน
(๒) ต้องจัดทำให้ได้ระดับและมำตรฐำนที่สอดคล้องกับถนนหรือทำงสำธำรณะที่ต่อเนื่อง
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(๓) ผิวจรำจรต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็กลำด
ด้วยแอสฟัลท์หรือปูทับด้วยวัสดุอื่น หรือลำดยำงแอสฟัลท์รองด้วยชั้นวัสดุพื้นทำงที่มีควำมหนำและ
บดอัดจนมีควำมหนำแน่นตำมมำตรฐำนที่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองกำหนด
ข้อ ๒๓ ควำมลำดชันและทำงเลี้ยว ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) ควำมลำดชันของผิวจรำจรทุกจุดต้องไม่เกิน ๗ ส่วนต่อทำงรำบ ๑๐๐ ส่วน
(๒) ทำงเลี้ ย วหรื อ ทำงบรรจบกั น ต้อ งไม่ เ ป็น มุ มแหลมเล็ ก กว่ ำ 60 องศำ และในกรณี
ทำงเลี้ยวที่ห่ำงกันน้อยกว่ำ ๓๗ เมตร ต้องเป็นมุมป้ำนไม่เล็กกว่ำ ๑๒๐ องศำ
ข้อ ๒๔ กำรปำดมุมถนน ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) ปำกทำงของถนนที่ มี เขตทำงต่ำกว่ำ ๑๒ เมตร จะต้ อ งปำดมุ มถนนให้ กว้ำงขึ้นอีก
ไม่ต่ำกว่ำด้ำนละ ๑ เมตร
(๒) ปำกทำงของถนนดังกล่ำวเป็นมุมเล็กกว่ำ ๙๐ องศำ จะต้องปำดมุมให้กว้ำงขึ้นอีก
ตำมควำมเหมำะสม
ข้อ ๒๕ สะพำน และสะพำนท่อ (box culvert) ให้มีลักษณะดังนี้
(๑) ถนนที่ตัดผ่ำนลำรำงสำธำรณประโยชน์ ซึ่งกว้ำงไม่เกิน ๒ เมตร จะต้องทำเป็นสะพำนท่อ
(box culvert) ตำมแบบกำรก่อสร้ำงที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
(๒) ถนนที่ ตั ด ผ่ ำ นล ำรำงหรือ คลองสำธำรณประโยชน์ ซึ่ง กว้ำ งเกิ น ๒ เมตร แต่ ไม่เกิน
๕ เมตร จะต้องทำเป็นสะพำนท่อ หรือสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำมแบบกำรก่อสร้ำงที่ได้รับ
อนุญำตจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
(๓) ถนนที่ตัดผ่ำนคลองสำธำรณประโยชน์ที่มีควำมกว้ำงเกิน ๕ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๐ เมตร
จะต้องทำเป็นสะพำนช่วงเดียว ตำมแบบกำรก่อสร้ำงที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
(๔) ถนนที่ตัดผ่ำนคลองสำธำรณประโยชน์ที่มีควำมกว้ำงเกิน ๑๐ เมตร จะต้องทำเป็น
สะพำน ตำมแบบกำรก่อสร้ำงที่ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ให้ มีขนำดของสะพำน สะพำนท่อ (box culvert) ไม่น้อยกว่ำผิวจรำจรของถนน
ที่ต่อเชื่อมกับสะพำน สะพำนท่อ (box culvert) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ให้ ติด ตั้งป้ำยสัญญำณกำรจรำจรพร้อมอุปกรณ์สะท้อนแสงไฟให้เห็นได้ชัดตรงจุด
ที่เป็นเกำะกลำงถนน วงเวียน ทำงแยก ร่องหรือสันนูนกลำงถนนทุกแห่ง (เพื่อควำมปลอดภัยของ
ผู้อยู่อำศัยในโครงกำรจัดสรร)
ข้อ ๒๗ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นด้ ำ นควำมสะดวกต่ อ กำรคมนำคม ควำมมั่ น คงแข็ ง แรง
ควำมปลอดภัย ควำมสวยงำม ควำมเป็นระเบียบ และกำรผังเมือง คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี
มีอำนำจที่จะสั่งกำรให้ปรับเปลี่ยนขนำดเขตทำง ทิศทำงเดินรถ ระดับและควำมลำดชัน ทำงเลี้ยว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ ส่วนประกอบ ของถนน และป้ำยสัญญำณกำรจรำจร
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ข้อ ๒8 ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบไฟส่ อ งสว่ ำ งถนน และต้ อ งติ ด ตั้ ง หั ว ดั บ เพลิ ง ให้ เ ป็ น ไปตำม
มำตรฐำนของหน่ ว ยรำชกำร หรื อ องค์กำรของรัฐ ซึ่ ง มีหน้ำ ที่ควบคุ มดูแลและรับผิ ด ชอบเกี่ ยวกับ
เรื่องไฟฟ้ำหรือประปำ
ส่วนที่ ๕
ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกีย่ วกับกำรสำธำรณูปโภค
ข้อ ๒9 ในกำรจัดทำระบบไฟฟ้ำ ให้ดำเนินกำรดังนี้
(๑) ผู้จัดสรรที่ดินต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้ำและดำเนินกำรจัดทำตำมแบบแปลนแผนผังที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกหน่วยรำชกำรหรือองค์กำรของรัฐซึ่งมีหน้ำที่ควบคุมเรื่องไฟฟ้ำ
(๒) ผู้จัดสรรที่ดินต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง โดยใช้หลอดประหยัดไฟ หรือหลอดไฟฟ้ำ
ที่มีประสิทธิภำพในกำรประหยัดพลังงำนที่กระทรวงพลังงำนกำหนด ในพื้นที่สำธำรณูปโภคและบริกำร
สำธำรณะ
ข้อ ๓๐ ในกำรจัดทำระบบประปำ ให้ดำเนินกำรดังนี้
(๑) ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยู่ในบริเวณที่กำรประปำนครหลวง กำรประปำส่วนภูมิภำค หรือ
กำรประปำส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี สำมำรถให้บริกำรได้ต้องใช้บริกำรของหน่วยงำนนั้น
(๒) ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยู่นอกบริเวณตำม (๑) ให้จัดทำระบบประปำหรือระบบน้ำสะอำด
ให้เพียงพอแก่กำรอุปโภคและจะต้องดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแบบก่ อ สร้ ำ งระบบกำรผลิ ต น้ ำประปำและแบบกำรก่ อ สร้ ำ งระบบจ่ ำ ยน้ ำ
พร้อมทั้งรำยละเอียดประกอบแบบรำยกำรคำนวณโดยมีวิศวกร เป็นผู้ลงนำมรับรองแบบและรำยกำร
คำนวณดังกล่ำว เพื่อขอรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี
(ข) ถ้ำใช้น้ำบำดำลหรือน้ำผิวดินในกำรผลิตน้ำประปำต้องขอรับสัมปทำนกำรจัดจำหน่ำย
น้ำประปำจำกหน่วยรำชกำรที่รับผิดชอบ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสัมปทำนให้เรียบร้อย ก่อนออก
ใบอนุญำตทำกำรจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินจะจัดบริกำรโทรศัพท์ให้แก่ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ให้แสดงแผน
กำรดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี
ส่วนที่ 5
ข้อกำหนดเพื่อประโยชน์เกีย่ วกับผังเมือง
ข้อ ๓๒ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในเขตผังเมือง ให้อยู่ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วย
กำรผังเมือง ในเขตผังเมืองรวม
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ส่วนที่ 6
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรอื่นทีจ่ ำเป็นต่อกำรรักษำสภำพแวดล้อม
กำรส่งเสริมสภำพควำมเป็นอยู่และกำรบริหำรชุมชน
ข้อ ๓๓ ในกำรจัดทำสวน สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ ให้กันพื้นที่เพื่อจัดทำสวน สนำมเด็กเล่น
และหรือสนำมกีฬำ โดยคำนวณจำกพื้นที่จัด จำหน่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ ทั้งนี้ ไม่ให้แบ่งแยก
ออกเป็นแปลงย่อยหลำยแห่ง เว้นแต่เป็นกำรกันพื้นที่แต่ละแห่งไว้ไม่ต่ำกว่ำ ๑ ไร่ โดยจะต้องมีขนำด
และรูปแปลงที่เหมำะสม สะดวกแก่กำรใช้สอย และให้ปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่สวน
ตำมหลักวิชำกำรของภูมิสถำปัตยกรรม และพื้นที่สวน สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ ข้ำงต้น ต้องปลอดจำก
ภำระผูกพัน และกำรรอนสิทธิใด ๆ
ข้อ ๓๔ ในกรณีเป็น กำรจัด สรรที่ดินขนำดใหญ่ ผู้จัด สรรที่ดินจะต้องกันพื้นที่ไว้เป็นที่ตั้ง
ของสำธำรณูปโภคประเภทลำนกิจกรรมหรือลำนอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง เนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ
๒๐๐ ตำรำงวำ และจำต้องจัดให้มีพื้นที่ดังกล่ำวเพิ่มขึ้นทุก ๆ ๕๐๐ แปลง หรือทุก ๆ 100 ไร่
หำกที่ดินที่กันไว้เพื่อจัดตั้งโรงเรียนอนุบำล ตำมแผนผัง โครงกำร และวิธีกำรจัดสรรที่ดิน
ในโครงกำรจัดสรรที่ดินได้รับอนุญำตให้จัดทำกำรจัดสรรที่ดิน ก่อนวันที่ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ไม่สำมำรถจัดตั้งโรงเรียนอนุบำลหรือโรงเรียนประเภทอื่นตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรได้ ให้ใช้พื้นที่
ดังกล่ำวจัดทำเป็นสำธำรณูปโภคอื่น เช่น ลำนกิจกรรม ลำนอเนกประสงค์ สวน สนำมเด็กเล่น
สนำมกีฬำ เป็นต้น โดยผู้จัดสรรที่ดินที่ประสงค์จะจัดทำสำธำรณูปโภคดังกล่ำวต้องยื่นคำขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงกำรหรือวิธีกำรที่ได้รับอนุญำต เพื่อให้คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี
พิจำรณำตำมนัยมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วย
ข้อ ๓๕ กำรให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัยของชุมชน ให้ดำเนินกำรดังนี้
(๑) กรณีที่ผู้ขออนุญำตจัดสรรที่ดินจัดให้มีกำรรักษำควำมปลอดภัยของชุมชน ให้ผู้ขอแสดง
แผนกำรดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี
(๒) ผู้จัดสรรที่ดินต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้ำนหน้ำโครงกำรจัดสรรที่ดิน
ที่ เ ป็ น ทำงเข้ำ ออกที่บ รรจบกับ ทำงหลวงแผ่ นดินหรือ ทำงสำธำรณประโยชน์ และภำยในโครงกำร
ตำมควำมเหมำะสม โดยจะต้องดูแลให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ผู้ขออนุญำตจัดสรรจะจัดให้มีสโมสร หรือสระว่ำยน้ำ ให้ผู้ขอแสดงวิธี
ดำเนินงำนและเรียกเก็บค่ำใช้บริกำรและกำรบำรุงรักษำให้ชัดเจน
ข้อ ๓๗ ในกรณี ที่ ผู้ จั ด สรรที่ ดิ น จะจั ด ให้ มี ร ถรั บ ส่ ง ให้ แ สดงแผนกำรด ำเนิ น กำรต่ อ
คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง

หนา้ ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ ผู้ จั ด สรรที่ ดิ น รำยใดมี ค วำมประสงค์ จะให้ มี ก ำรจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คล
หมู่บ้ำนจัดสรร หรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่น ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องจัดหำพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนัก งำน
นิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร หรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้
(๑) ที่ดิน เปล่ำต้องจัดให้ มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ตำรำงวำ และมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
8 เมตร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เมตร เว้นแต่ข้อบัญญัติของท้องถิ่นกำหนดไว้สูงกว่ำ ก็ให้เป็นไป
ตำมข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้น โดยตำแหน่งที่ดินให้มีเขตติดต่อกับสำธำรณูปโภคอื่น ๆ เช่น ถนน สวน
สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ หรือสำธำรณูปโภคอื่นที่ใช้ประโยชน์ลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ดินพร้อมอำคำรต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ ๑๖ ตำรำงวำ และมีควำมกว้ ำงไม่น้อยกว่ำ
๔ เมตร
(๓) พื้นที่ส่วนอื่นซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดไว้เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงำนของนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร
หรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่นแล้ว เช่น สำนักงำน สโมสร เป็นต้น ต้องจัดให้มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับ
สำนักงำนของนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัด สรร หรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่น ในอำคำรดังกล่ำว ไม่น้อยกว่ำ
๖๔ ตำรำงเมตร อำคำรดังกล่ำวจะต้องอยู่บนที่ดินแปลงบริกำรสำธำรณะในโครงกำรจัดสรรที่ดิน
และจะเก็ บค่ำ ใช้จ่ ำยส ำหรั บกำรใช้เ ป็น ที่ ตั้งส ำนั กงำนของนิติบุค คลหมู่บ้ ำนจั ด สรร หรื อ นิติบุคคล
ตำมกฎหมำยอื่นไม่ได้ ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึงค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคสิ้นเปลือง
เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร หรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่นแล้ว ให้ถือว่ำที่ดินตำม (๑)
หรือที่ดิน พร้อมอำคำรตำม (๒) เป็น สำธำรณูปโภค ส่วนพื้นที่ส่วนอื่นที่ผู้จัด สรรที่ดินได้จัดให้เป็น
ที่ตั้งสำนั กงำนของนิ ติบุคคลหมู่บ้ำนจัด สรรหรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่นตำม (๓) ผู้จัด สรรที่ดิน
ต้องให้นิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรหรือนิติบุคคลตำมกฎหมำยอื่น ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไม่น้อยกว่ำ
๒๐ ตำรำงวำ และให้เป็นสำธำรณูปโภคด้วย
ข้อ ๓๙ 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 บัญชีรำยชื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และสถำนที่ประชุม
ตำมสมควร
ประกำศ ณ วันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ประธำนกรรมกำรจัดสรรทีด่ ินจังหวัดนนทบุรี

