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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรี  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนผังโครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม   โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้ เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้

ใหใชขอกําหนดนี้แทน 
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรีพิจารณาเห็นเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรี
จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

 
 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
การขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 
  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑)  ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน  ตองจัดบริเวณแยกจากที่อยูอาศัยและ

พาณิชยกรรม 
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   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง  หรือทาง

สาธารณะภายนอก 
การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมาย  วาดวยการผังเมือง  โดยระบุขอความ

ตอไปนี้  คือ  “ที่ดินขอทําการจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรม  ต้ังอยูในบริเวณ  (ระบุรายละเอียดตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแกแผนผังที่แสดง 
   (๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ที่อยูภายในบริเวณและ

บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของราชการและสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการใหแสดงการเชื่อมตอ

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแกแผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท

การใชที่ดินแตละแปลง 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและ

เสนทางถนน 
  ๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแกแผนผังที่แสดง

รายละเอยีดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  เชน 
   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา 
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนนและทางเทา 
   (๖) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ 
   (๗) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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แผนผังทุกรายการ  จะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  รายละเอียดของส่ิงที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรีและจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A4  
โดยใหมุมดานลางขางขวา  จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)  
ชื่อโครงการ  ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกร 
ผูคํานวณระบบตาง ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรม  และหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๖ โครงการและวิธีในการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความใน

มาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรร
ที่ดิน  เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังรายการตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับ 
น้ําทิ้ง  (ในกรณีที่ตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม   
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๖.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในกิจการอุตสาหกรรม  ทั่วบริเวณสวนจําหนายและสวนสาธารณูปโภค 

  ๖.๔ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน   จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอน 
ตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
  ๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชจายและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๖.๗ สิทธิของผู ซ้ือในการใชหรือได รับบริการสาธารณะที่ผู จัดสรรจัดใหมี 

ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๖.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
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  ๖.๙ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตอง
ปฏิบัติ  เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 
 

ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  ใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทํา
การรังวัดแบงเปนแปลงยอยและจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ  โดยแบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

  ๗.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ 
ตํ่ากวา  ๙๙  ไร 

  ๗.๒ ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอย  ต้ังแต  ๑๐๐ - ๑๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้ง
โครงการ  ๙๙ - ๔๐๐  ไร 

  ๗.๓ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๒๐๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อที่ทั้ง
โครงการเกินกวา  ๔๐๐  ไร   

ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  ที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตองมีเนื้อที่แตละแปลง
ไมตํ่ากวา  ๖๐  ตารางวา  ถาเปนหองแถวหรือตึกแถวตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๑๖  ตารางวา 

ขอ ๙ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  ระยะหางจากตัวอาคารจากเขตที่ดินและการเวน
ชองวางระหวางแปลงที่ดินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 
 

ขอ ๑๐ ระบบและมาตรฐานของถนนทางเทา  และทางจักรยานในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  
รวมทั้งการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

  ๑๐.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ  ใหมีความ
กวางของเขตทางและผิวจราจร  ดังนี้ 
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   (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก   ตองมีความกวางของเขตทาง 
ไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๙.๐๐  เมตร 

   (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดกลาง  ตองมีความกวางของเขตทาง 
ไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  และมีความกวางผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  และจัดใหมีทางเทาและ
ทางจักรยาน  ความกวางไมตํ่ากวา  ๑.๕๐  เมตร 

   (๓) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ  ตองมีความกวางของเขตทาง 
ไมตํ่ากวา  ๒๔.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  มีทางเทาและทาง
จักรยานไมตํ่ากวา  ๑.๕๐  เมตร 

  ๑๐.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๐.๑  
นอกจากจะมีขอบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีที่กลับรถ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกิน  ๑๐๐  เมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทํา 

ที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน 
  ๑๑.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ  ๕๐๐  เมตร  

แตหากมีจํานวนเปนเศษไมครบ  ๕๐๐  เมตร  ตองจัดทําที่กลับรถตามเง่ือนไขตอไปนี้ 
   ๑๑.๒.๑ หากระยะต้ังแตจุดที่ครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึงจุด

ปลายตันของถนนมีระยะไมเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน  โดยไมตอง
จัดทําที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทาย 

   ๑๑.๒.๒ หากระยะตั้งแต จุดที่ครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึง 
จุดปลายตันของถนนมีระยะเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย 

  ๑๑.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 
   ๑๑.๓.๑ กรณีที่ เปนวงเวียน  ตองมี รัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนน 

ไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร 
   ๑๑.๓.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละ

ไมตํ่ากวา  ๕.๐๐  เมตร  ทั้งสองดาน  ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  และตองมีปาดมุมถนน 
ขางละ  ๓.๐๐  เมตร 
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   ๑๑.๓.๓ กรณีที่เปนรูปตัวแอล  (L)  ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดาน
ไมตํ่ากวา  ๕.๐๐  เมตร  ผิวจราจรตองไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  มุมวายตองไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 

  ๑๑.๔ ระดับความสูงของหลังถนน 
   ๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรร

ที่ดิน 
   ๑๑.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ  ๓  เมตร  

และตองจํากัดใหไดระบบและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง 
   ๑๑.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือแอสฟลทติคคอนกรีต  

หรือคอนกรีตเสริมเหล็กราดดวยแอสฟลท  หรือปูทับดวยวัสดุอื่น  หรือลาดยางแอสฟลทรองดวย 
ชั้นวัสดุพื้นทาง  หรือลูกรัง  หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ 

ขอ ๑๒ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร 
ขอ ๑๓ สะพาน  สะพานทอ  และทอลอด 
  ๑๓.๑ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซ่ึงกวางไมเกิน  ๒.๐๐  เมตร  

จะตองทําเปนทอลอดตามรายการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ๑๓.๒ ถนนที่ ตัดผานลํารางสาธารณประโยชนซ่ึงกวางต้ังแต   ๒.๐๐   เมตร   

แตไมเกิน  ๕.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานทอตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

  ๑๓.๓ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางต้ังแต  ๕.๐๐  เมตรขึ้นไป  
แตไมเกิน  ๑๐.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานชวงเดียว  ตามแบบกอสรางที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๑๓.๔ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางไมเกินกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  
จะตองทําเปนสะพานตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

 
 

ขอ ๑๔ ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาใหดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผังที่
ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเร่ืองไฟฟา 
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ขอ ๑๕ กรณีที่ที่ดินจัดสรรต้ังอยูในเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาค  หากผูจัดสรรจัด
ใหมีระบบประปา  ตองใชบริการของหนวยงานนั้น  โดยใหแสดงหลักฐานจากการประปาวาสามารถ
ใหบริการได 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 
 

ขอ ๑๖ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  และขอบัญญัติ
ของทองถิ่นที่ที่ดินจัดสรรต้ังอยู 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
 

ขอ ๑๗ ระบบการระบายน้ํา 
  ๑๗.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ  และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน

โครงการโดยใชทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง  ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
  ๑๗.๒ ปริมาณของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย

ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
ขางเคียง 

  ๑๗.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาต  หรือยินยอมจาก
ผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ 

  ๑๗.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติ 

ไมนอยกวา  ๕  ของจังหวัดจันทบุรี  และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอย
ตองไมนอยกวา  ๐.๖ 

   (๒) ปริมาณไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน   ตองไม ตํ่ากว า   
๒๐  ลูกบาศกเมตร  ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซ่ึงตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ  โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง 
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  ๑๗.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ํา  และทอพัก  (พรอมฝา)  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   (๒) บอสูบหรือสถานีสูบ  (ถามี)  ภายในตองมีเคร่ืองสูบน้ําตะแกรงดัก

ขยะและบริเวณดักกรวดทราย 
   (๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ  โดยใหมีตะแกรงดักขยะ 
   (๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา  และจากระบบบําบัดน้ําเสีย  (ถามี) 
   (๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา   

บอสูบ  หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา  เปด - ปด 
  ๑๗.๖ รายการคํานวณ  (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
   (๑) พื้นที่รองระบบน้ําฝน  หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา

หรือคูคลอง  (ในหนวยตารางเมตร) 
   (๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง  (ในหนวย

ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 
   (๓) ขนาดของทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลองแตละบริเวณ 
   (๔) ระดับความลาดเอียงของทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   (๖) ความลึกของทองทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําข้ึนตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  และสอดคลองกับรายการคํานวณ

ทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบได   
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๗.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ํา  
และการจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ 

   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุด 
ไมตํ่ากวา  ๔๐  เซนติเมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา  ตอง 
    ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 
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    ข. รับน้ําหนักจากพื้นที่ดานบน  และยานพาหนะที่สัญจรผานได
โดยไมเสียหาย 

   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา  ขนาดเสนผาศูนยกลาง   
๔๐  เซนติเมตรตองลาดเอียงไมตํ่ากวา  ๑  :  ๕๐๐  และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียง   
ไมตํ่ากวา  ๑  :  ๑๐๐๐  ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา 

   (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ํา
และระดับน้ําที่เคร่ืองสูบน้ํา  เร่ิมหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดที่เคร่ือง
สูบน้ําเร่ิมทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 

   (๕) แนวระบบระบายน้ํ าต องไม พาดผ านทางน้ํ าห รือแหล งน้ํ า
สาธารณประโยชน  นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ํา  หรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน 

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอยและตองแยก 
ทอระบายน้ําและทอพักออกจากกัน  และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมี
ทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ  และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา  แตทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรม 

   (๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงหรือตํ่าตางกันใหแสดง 
    ก. เสนชั้นความสูง ตํ่าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสน 

ทอระบายน้ํา  โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
    ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง  โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม 
   (๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากใชลําราง

สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้ง 

กรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและรายการ
คํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ  ตามขอตน
ทั้งหมด  รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผานหรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๘ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
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  ๑๘.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสีย 
ที่จะตองไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนด  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๘.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ  เฉพาะแตละที่ดิน
แปลงยอยหรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  และ 
แตละระบบจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงหรือระบุในแผนผัง  และรายการ
คํานวณทางวิชาการ  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

  ๑๘.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภท  จะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา 

  ๑๘.๔ การจัดการกากอุตสาหกรรม  (ถามี)  ตองมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
ตามที่หนวยงานเกี่ยวของกําหนด 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผังเมือง 

 
 

ขอ ๑๙ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมือง  ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย   
วาดวยการผังเมือง 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ 

 
 

ขอ ๒๐ ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะอื่นไมนอยกวารอยละ  ๕  
ของพื้นที่ จัดจําหนายทั้งหมด  เชน  สวน  ที่จอดรถสวนกลาง  สนามกีฬา  ศูนยอบรมพนักงาน  
หองอาหารสําหรับพนักงาน,  สถานพยาบาลเบื้องตน,  โดยใหมีพื้นที่ที่เปนสวนไมนอยกวารอยละ  ๒  
ของพื้นที่จัดจําหนาย  ทั้งนี้  ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหง 
ไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร  โดยจะตองมีขนาดและรูปแปลงที่เหมาะสม  สะดวกแกการใชสอย 

ขอ ๒๑ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวนอกจากปฏิบัติตามขอ  ๒๐  แลวตองจัดใหมีที่จอดรถ
เพิ่ม  ๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะดังนี้ 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ  ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  
และความยาวไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร 

(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถหรือตัดมุมกับทางเดินรถ  นอยกวา  ๓๐  องศา  
ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร 

(๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถต้ังแต  ๓๐  องศาขึ้นไป  ใหมีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตร 

กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถวหรือตึกแถว  ตองจัดใหมีที่จอดรถ   
๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวขอ  ๒๑  (๑)  (๒)  และ  (๓)   

กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวงใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 
ขอ ๒๒ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น   

ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม  
ตามสมควรแกกรณี 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค  จะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ที่ดินเปลาตองใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  
ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวาก็ใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติของทองถิ่น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ  เชน  ถนน  สวน  
สนามกีฬา  ที่จอดรถสวนกลาง  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน  สถานพยาบาล
เบื้องตน  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

(๒) ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  
และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

(๓) พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพ้ืนที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือ  นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว 
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

จัดสรรที่ดิน  และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๒๔ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๒๓  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๓  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดิน 
ที่เปนที่ต้ังสํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พนัส  แกวลาย 
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
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