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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผังโครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการ
อุตสาหกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้ใหใช

ขอกําหนดนี้แทน 
ขอ ๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  พิจารณาเห็นเปนการ  

จําเปน  เพ่ือประโยชนในการอุตสาหกรรมที่สงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม  
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะราย  
ก็ได 

ท้ังนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลาง  เรื่อง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจดัทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการจดัสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

 

 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้ 
  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังท่ีแสดง 
   (๑) ท่ีตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
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   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 

   (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวงหรือทางสาธารณะ
ภายนอก 

   (๔) การใชประโยชนท่ีดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง   
โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ท่ีดินท่ีขอทําการจัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรม  ตั้งอยูในบริเวณ..................  
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแกแผนผังท่ีแสดง 
   (๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธ์ิท่ีนํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ท่ีอยูภายในบริเวณและบริเวณ   

ท่ีติดตอกับท่ีดินท่ีขอจัดสรร 
   (๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับท่ีดิน  ท้ังของราชการและสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีท่ีมีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอของ

โครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแกแผนผังท่ีแสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพ่ือการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภทของ  

อุตสาหกรรม 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ   เชน  

เสนทางถนน 
  ๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ   ไดแกแผนผังท่ีแสดง  

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

ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดท่ีตองแสดง  ตามความใน

มาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  
เพ่ือเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังรายการตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําท้ิง  
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีไดรับ   
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   
(ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๖.๓ วิธีการในการปรับปรุงพ้ืนท่ีดิน  การรวม  การปรับแตงใหพ้ืนท่ีดินเกิดความเหมาะสม 
ในการจัดทําอุตสาหกรรม  ท้ังบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๖.๔ วิ ธีการในการจัดจําหน าย ท่ีดิน   จะจํ าหน ายโดยวิ ธี เงินสดหรือ เงินผอน 
ตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ 
  ๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๖.๗ สิทธิของผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรที่ดิน   

จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน  
  ๖.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ  ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีขอจัดสรรนั้น 
  ๖.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนท่ีดินในที่ดินแปลงยอยท่ีผูซ้ือจะตองปฏิบัติ  

เพ่ือประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ  เรียบรอย  
ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอ่ืน ๆ  (ถามี) 
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หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อท่ีของที่ดนิท่ีทําการจัดสรร 

 

 

ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ใหพิจารณาจากจํานวนที่ดิน   
ท่ีทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพ่ือจัดจําหนายหรือจํานวนเนื้อท่ีท้ังโครงการ  โดยแบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

  ๗.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อท่ีต่ํากวา  ๙๙  ไร 
  ๗.๒  ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยตั้งแต  ๑๐๐ - ๑๙๙  แปลง  หรือเนื้อท่ี  ๙๙ - ๔๐๐  ไร 
  ๗.๓  ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยตั้งแต  ๒๐๐  แปลง  หรือเนื้อท่ีเกินกวา  ๔๐๐  ไร 
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ท่ีดินแปลงยอยเพ่ือจัดจําหนายเฉพาะที่ดิน  ตองมี

เนื้อท่ีแตละแปลงไมต่ํากวา  ๖๐  ตารางวา  ถาเปนหองแถวหรือตึกแถวตองมีเนื้อท่ีไมต่ํากวา  ๑๖  ตารางวา 
ขอ ๙ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  เปนเศษเส้ียว  หรือมีรูปรางที่ไมสามารถใชประโยชนได 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่วกับการคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๑๐ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ  ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  รวมทั้งการตอเช่ือม
กับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

  ๑๐.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง 
ของเขตทางและผิวจราจรดังนี้ 

   (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  
๑๒.๐๐  เมตร  และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา  ๘.๐๐  เมตร 

   (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดกลางตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  
๑๖.๐๐  เมตร  และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร 

   (๓) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  
๒๔.๐๐  เมตร  และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา  ๑๖.๐๐  เมตร 

  โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ  ใหจัดทําทางเทาและทางจกัรยานดวย 
  ๑๐.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินท่ีบรรจบกับทางหลวง  แผนดิน

หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๐.๑  เวนแตจะมี
เกณฑบังคับเปนอยางอ่ืน 
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ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีท่ีกลับรถ  ดังนี้   

  ๑๑.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๑๐๐  เมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทําท่ีกลับรถ

ท่ีบริเวณปลายตันของถนน 

  ๑๑.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทําท่ีกลับรถทุกระยะ  ๕๐๐  เมตร  

แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ  ๕๐๐  เมตร  ตองจัดทําท่ีกลับรถ  ตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

   ๑๑.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดท่ีครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน

ของถนนมีระยะไมเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําท่ีกลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน  โดยไมตองจัดทําท่ีกลับรถ

ในบริเวณที่ครบระยะ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทาย 

   ๑๑.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดท่ีครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน  

ของถนนมีระยะเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําท่ีกลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย 

  ๑๑.๓ ท่ีกลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 

   ๑๑.๓.๑ กรณีท่ีเปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา  

๑๒.๐๐  เมตร  และผิวจราจรไมต่ํากวา  ๖.๐๐  เมตร 

   ๑๑.๓.๒ กรณีท่ีเปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละ 

ไมต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  ท้ังสองดาน  ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา  ๖.๐๐  เมตร  และตองปาดมุมถนนขางละ  

๓.๐๐  เมตร 

  ๑๑.๔ ระดับความสูงของหลังถนน 

   ๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 

   ๑๑.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนท่ีทางแยกขางละ  ๓.๐๐  เมตร   

และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง 

   ๑๑.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หรือแอสฟลตติคคอนกรีต   

หรือคอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลตหรือปูทับดวยวัสดุอ่ืน  หรือลาดยางแอสฟลตรองดวยช้ันวัสดุ   

พ้ืนทางหรือลูกรัง  หรือวัสดุอ่ืนท่ีมีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ 

ขอ ๑๒ ความลาดชันและทางเล้ียวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร 

ขอ ๑๓ กรณีท่ีเปนหองแถวหรือตึกแถว  ตองจัดใหมีท่ีจอดรถเพิ่มเติม  ๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน

ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาท่ีดินแปลงยอยใหมีลักษณะ  ดังนี้ 
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(๑) กรณีจัดใหมีท่ีจอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ  ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร   

และความยาวไมนอยวา  ๕.๐๐  เมตร 
(๒) กรณีจัดใหมีท่ีจอดรถขนานแนวทางเดินรถ  หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา ๓๐  องศา   

ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร 
(๓) กรณีจัดใหมีท่ีจอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต  ๓๐  องศาขึ้นไป  ใหมีความกวาง  ไมนอยกวา  

๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตร 
กรณีจัดใหมีท่ีจอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมีท่ี  จอดรถ  ๑  แปลง  

ตอ  ๑  คัน  และมีขนาดเชนเดียวกับท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๓  (๑),  (๒)  และ  (๓) 
กรณีท่ีมีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนท่ีจอดรถได 
ขอ ๑๔ สะพาน   สะพานทอ  และทอลอด  ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาต   

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการที่ตอเช่ือม 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่วกับการสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๑๕ ระบบไฟฟา  ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน
แผนผังท่ีไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐ  หรือนิติบุคคลอ่ืน  ซ่ึงมีหนาท่ีควบคุม 
เรื่องไฟฟา 

ขอ ๑๖ ระบบประปา   ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา  ในกรณีท่ีดินจัดสรรตั้งอยู   
ในบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค  การประปาสวนทองถ่ิน  หรือนิติบุคคลอ่ืนผูรับผิดชอบแลวแตกรณี  
สามารถใหบริการได  ตองใชบริการของหนวยงานนั้น  ในกรณีอ่ืนใดนอกเหนือไปจากนี้ใหผูจัดสรรที่ดิน  
เสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา  พรอมท้ังรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกร 
ท่ีไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาว  
เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่วกับการสาธารณสุข 

 

 

ขอ ๑๗ การจัดการกากอุตสาหกรรม  (ถามี)  ตองมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐานตามที่
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 
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ขอ ๑๘ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาด  
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  และขอบัญญัติหรือขอบังคับ
ของทองถ่ินท่ีท่ีดินจัดสรรตั้งอยู  ในกรณีไม มีขอบัญญัติหรือขอบังคับเชนวานั้นใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ีจะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองท่ี 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่วกับการรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอม 

 

 

ขอ ๑๙ ระบบการระบายน้ํา 
  ๑๙.๑ การระบายน้ําท่ีผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ  และน้ําฝนจากพื้นท่ีภายใน  

โครงการโดยใชทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง  ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
  ๑๙.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัด 

น้ําเสีย  และการจัดการกากอุตสาหกรรม  (ถามี)  ไปสูแหลงรองรับน้ําท้ิง  (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  
ตองมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

  ๑๙.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําท้ิงนั้น ๆ 

  ๑๙.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉล่ียในคาบอุบัติไมนอยกวา  

๕  ป  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และสัมประสิทธ์ิการไหลนองของน้ําฝนเฉล่ียของที่ดินแปลงยอยตองมีคา
ไมต่ํากวา  ๐.๖   

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

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

และบริเวณดักเศษดิน  หิน  กรวดทราย 
   (๓) บอตรวจคุณภาพน้ําท้ิงรวมของโครงการ  โดยใหมีตะแกรงดักขยะ 
   (๔) แหลงรองรับน้ําท้ิงจากการระบายน้ํา  และจากระบบบําบัดน้ําเสีย  (ถามี) 
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   (๕) กรณีท่ีระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําท้ิงสูงกวาระดับทอน้ํา  บอสูบ  

หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา  เปด - ปด 

  ๑๙.๖ รายการคํานวณ  (ท่ีตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 

   (๑) พ้ืนท่ีรองรับน้ําฝน  หรือพ้ืนท่ีระบายน้ําฝนลงสูทอ  หรือรางระบายน้ําหรือ   

คูคลอง  (ในหนวยตารางเมตร) 

   (๒) ปริมาณน้ําท่ีจะเขาสูทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง  (ในหนวยลูกบาศกเมตร

ตอวินาที) 

   (๓) ขนาดของทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลองแตละบริเวณ   

   (๔) ระดับความลาดเอียงของทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 

   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 

   (๖) ความลึกของทองทอ  หรอืรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 

รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานของวิศวกรรม  และสอดคลองกับรายการคํานวณ   

ทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุ ท่ีใชในระบบได   

โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๙.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและการ  

จัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ  ดงันี้ 

   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กท่ีสุด  ไมต่ํากวา  

๐.๔๐  เมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุท่ีเปนทอระบายน้ํา  ตอง 

    ก. เปนวัสดุท่ีทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 

    ข. รับน้ําหนักจากพื้นท่ีดานบน  และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดยไมเสียหาย 

   (๓) ระดบัความลาดเอียงของทอระบายน้ํา  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๐.๔๐  เมตร  

ตองลาดเอียงไมต่ํากวา  ๑ : ๕๐๐  และของทอระบายน้ําท่ีมีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมต่ํากวา  ๑ : ๑๐๐๐  

ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา 

   (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ําและ  

ระดับน้ําท่ีเครื่องสูบน้ํา  เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดท่ีเครื่องสูบน้ํา 

เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 
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   (๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ํา  และหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน  นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน 

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอยและตองแยกทอระบายน้ํา
เขาบอพักออกจากกัน  และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมีทุกจุดท่ีมีการเปล่ียน
ขนาดทอ   และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํ า   แต ท้ังนี้ ให เปนไปตามมาตรฐานของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   (๗) กรณีพ้ืนท่ีทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน  ใหแสดง 
    ก. เสนช้ันความสูงต่ําของพื้นท่ีลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา  

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

เปนทางระบายน้ํา  ใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําท้ิง
ตลอดจนวิเคราะหผลกระทบวา  แหลงรองรับน้ําท้ิงนั้น ๆ  มีความสามารถรองรับปริมาณ   และอัตรา 
การระบายน้ําท้ิงได  โดยไมกอความเสียหายตอสภาพแวดลอมของแหลงรองรับน้ําท้ิงนั้น 

ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและรายการ
คํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ  ตามขอตน  ท้ังหมด
รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดท่ีมีการตัดผาน  หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๒๐ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๒๐.๑ น้ําท่ีผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร  ถือเปนน้ําเสียท่ีจะตองไดรับ

การบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมาย   วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําท้ิงได 

  ๒๐.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ  เฉพาะแตละท่ีดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  และแตละระบบ
เหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการ  คํานวณทาง
วิชาการ  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๒๐.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําท้ิงท่ีสามารถเขาไป
ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงไดตลอดเวลา 



หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกีย่วกับผังเมือง 

 

 

ขอ ๒๑ การใชประโยชนท่ีดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย  วาดวยการผังเมอืง 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ 

 

 

ขอ ๒๒ ใหกันพ้ืนท่ีไวเพ่ือจัดทําสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะอื่นไมนอยกวารอยละ  ๕  
ของพื้นท่ีจัดจําหนายท้ังหมด  เชน  สวน  ท่ีจอดรถสวนกลาง  สนามกีฬา  ศูนยฝกอบรมพนักงานหองอาหาร
สําหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน  โดยใหมีพ้ืนท่ีท่ีเปนสวนไมนอยกวารอยละ  ๒  ของพื้นท่ีจําหนาย  
ท้ังนี้  ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพ้ืนท่ีแตละแหงไวไมต่ํากวา  ๑  ไร 

หมวด  ๙ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพ้ืนท่ีใหเปนท่ีตั้งสํานักงานของนติิบุคคลหมูบานจดัสรร 

หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
 

 

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพ้ืนท่ีใหเปนท่ีตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดงันี้ 

  ๒๓.๑ ท่ีดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  
๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถ่ินใดกําหนดไวสูงกวา  ก็ให
เปนไปตามขอบัญญัติของทองถ่ินนั้น  โดยตําแหนงท่ีดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  เชน  ถนน  
สวน  สนามกีฬา  ท่ีจอดรถสวนกลาง  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน  สถานพยาบาล  
เบ้ืองตน  และหรือสาธารณูปโภคอ่ืนท่ีใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  ๒๓.๒ ท่ีดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา  
๔.๐๐  เมตร  และมีพ้ืนท่ีใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  ๒๓.๓ พ้ืนท่ีสวนอ่ืนซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพ่ือเปนท่ีตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพ้ืนท่ีใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว  ไมนอยกวา  
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๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน  และจะเก็บ
คาใชจายสําหรับการใชเปนท่ีตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  
ท้ังนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๒๔ เม่ือตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาท่ีดินดังกลาว
ตามขอ  ๒๓.๑  หรือท่ีดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๓.๒  เปนสาธารณูปโภค  สําหรับท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งพ้ืนท่ี 
สวนอ่ืนซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพ่ือเปนท่ีตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอื่น  เชน  สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ตามขอ  ๒๓.๓  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธ์ิรวมในที่ดินเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปน
สาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๒๕ ในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดิน
ตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายช่ือผูซ้ือท่ีดินจัดสรรและสถานที่ประชุมตามสมควร 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ภาณุ  อุทัยรัตน 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 


