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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดิน จังหวัดนครราชสีมาจึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการ
ในการจั ดสรรที่ ดิ น เพื่ อการอุ ต สาหกรรมโดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการจั ดสรรที่ ดิ น กลาง
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกํา หนดนี้ เรียกวา “ขอกํา หนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิ น เพื่อ การอุ ตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาเห็นเปนการจําเปน
เพื่อประโยชนในการอุตสาหกรรมที่สงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีม า โดยมติเปน เอกฉัน ทจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการ
เฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน ดังนี้
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๕.๑ 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 ทาง
สาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรม ตั้งอยูในบริเวณ.........
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและบริเวณ
ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดิน แปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
ของอุตสาหกรรม
(๒) การแบงแปลงที่ดิน เพื่อจัดทําสาธารณูปโภค บริก ารสาธารณะ และ
เสนทางถนน
๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ไดแ ก แผนผังที่แ สดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ที่จะจัดใหมี เชน
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
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(๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา
(๖) ระบบการสงน้ํา
(๗) แหลงน้ํา
(๘) ระบบทอสงแกส
(๙) ระบบกําจัดกากอุตสาหกรรม
(๑๐) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิ น จัง หวั ดนครราชสีม า และจะตอ งจั ดทํา บนกระดาษขนาด
มาตรฐาน A1 โดยใหมุมดานลางขางขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผัง
เกินกวา ๑ แผน) ชื่อโครงการชื่อเจาของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อ
ของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความ
ในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการ
จัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยิ น ยอมจากหน วยงานผูดูแลรั บผิดชอบแหลง รองรั บ
น้ําทิ้ง (ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับปรุงแตงใหพื้นที่ดิน เกิด
ความเหมาะสมในการจัดทําอุตสาหกรรม ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
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๖.๔ 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
๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ
๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๗ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรที่ดิน
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๖.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตองปฏิบัติ
เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย
ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยิน ยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดิน ที่ทําการจัดสรร
ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรม ใหพิจารณาจากจํานวนที่ดิน
ที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนาย หรือจํานวนเนื้อที่ทั้งโครงการ โดยแบงเปน ๓ ขนาด คือ
๗.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ต่ํากวา ๙๙ ไร
๗.๒ ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๑๐๐ - ๑๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ ๙๙ - ๔๐๐ ไร
๗.๓ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๒๐๐ แปลง หรือเนื้อที่เกินกวา ๔๐๐ ไร
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายเฉพาะที่ดินตอง
มีเนื้อที่แตละแปลงไมต่ํากวา ๖๐ ตารางวา ถาเปนหองแถวหรือตึกแถวตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๑๖ ตารางวา
ขอ ๙ หามแบ งแปลงที่ ดิน เป นแนวตะเข็บ เป นเศษเสี้ ยว หรือมีรู ปร างที่ไมสามารถใช
ประโยชนได
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๑๐ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต า ง ๆ ในที่ ดิน จั ดสรรทั้ง หมด รวมทั้ ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
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๑๐.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร ดังนี้
(๑) ถนนที่ใ ชใ นโครงการขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา
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 ใหจัดทําทางเทาและทางจักรยานดวย
๑๐.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกโครงการจัดสรรที่ดิน ที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรือทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอที่ ๑๐.๑
เวนแตจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๑.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๑๐๐ เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ เมตร ใหจัดทํา
ที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๑.๒ ถนนที่ มี ร ะยะยาวเกิ น กว า ๕๐๐ เมตร ให จั ด ทํ า ที่ ก ลั บ รถทุ ก ระยะ
๕๐๐ เมตร แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๑.๒.๑ หากระยะตั้ งแต จุ ดที่ ค รบ ๕๐๐ เมตร จุ ด สุด ท า ยไปจนถึ ง จุ ด
ปลายตันของถนนมีระยะไมเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถบริเวณปลายตันของถนน โดยไมตอง
จัดทําที่กลับรถในบริเวณ ที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทาย
๑๑.๒.๒ หากระยะตั้ ง แต จุ ด ที่ ค รบ ๕๐๐ เมตร จุ ด สุ ด ท า ยไปจนถึ ง
จุดปลายตันของถนน มีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
๑๑.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๑.๓.๑ กรณี ที่ เ ป น วงเวี ย น ต อ งมี รั ศ มี ค วามโค ง วั ด ถึ ง กึ่ ง กลางถนน
ไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
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๑๑.๓.๒ กรณี ที่ เ ป น รู ป ตั ว ที (T) ต อ งมี ค วามยาวสุ ท ธิ ข องไหล ตั ว ที
ดานละไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และตองปาดมุม
ถนนขางละ ๓ เมตร
๑๑.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๑.๔.๒ ถนนที่เปน ทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ ๓ เมตร
และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
๑๑.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแอสฟลตติดคอนกรีต
หรือคอนกรีตเสริมเหล็กราดดวยแอสฟลตหรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือราดยางแอสฟลตรองดวยชั้นวัสดุ
พื้นทาง หรือวัสดุอื่นที่มาตรฐานวิศวกรรมรองรับ
ขอ ๑๒ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๓ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติม ๑ แปลง ตอ ๑ คัน
ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ ดังนี้
(๑) กรณีจดั ใหมีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร
และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา ๓๐ องศา
ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณีจั ดใหมี ที่จ อดรถทํ ามุ ม กั บทางเดิ น รถตั้ ง แต ๓๐ องศาขึ้น ไป ใหมี ความกว า ง
ไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความกวางไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
กรณีจัด ใหมีที่ จอดรถเพิ่ม เติมทางดานหลังของหอ งแถวหรือตึก แถวต องจัด ใหมีที่ จอดรถ
๑ แปลงตอ ๑ คัน และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๓ (๑), (๒) และ (๓)
กรณี ที่ มี เ ขตห า มปลู ก สร า งอาคารริ ม ทางหลวง ให ใ ช เ ขตห า มปลู ก สร า งอาคารเป น ที่
จอดรถได
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
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หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ระบบไฟฟา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน
แผนผังที่ไดรับความเห็น ชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีหนา ที่
ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๑๖ ระบบประปา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูใน
บริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนทองถิ่น หรือนิติบุคคลอื่นผูรับผิดชอบแลวแตกรณี
สามารถใหบริการได ตองใชบริการของหนวยงานนั้น ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ใหผูจัดสรร
ที่ดินเสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยมี
วิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการ
คํานวณดังกลาวเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๗ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาด
และความเปน ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และขอบัญญัติหรือ
ขอบังคับของทองถิ่นที่ดินที่จัดสรรตั้งอยู ในกรณีไมมีขอบัญญัติหรือขอบังคับเชนวานั้นใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
ขอ ๑๘ การจัดการกากอุตสาหกรรม (ถามี) ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๙ ระบบการระบายน้ํา
๑๙.๑ การระบายน้ํ า ที่ ผ า นการใช จ ากกิจ กรรมต าง ๆ และน้ํ า ฝนจากพื้ น ที่ ภ ายใน
โครงการโดยใชทอรางระบายน้ําหรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

๑๙.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย
และการจัดการกากอุตสาหกรรม (ถามี) ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)
ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑๙.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแ ล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๑๙.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริ ม าณน้ํ า ฝน ใช เ กณฑ ป ริ ม าณฝนตกปกติ โ ดยเฉลี่ ย ในคาบอุ บั ติ
ไมนอยกวา ๕ ป ของจังหวัดนครราชสีมา และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดิน
แปลงยอยตองไมต่ํากวา ๐.๖
(๒) ปริมาณไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน ตองไมต่ํากวา ๒๐ ลูกบาศกเมตร
ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซึ่งตองเชื่อถือไดในทางวิชาการ
โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๑๙.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๒) บอสูบหรือสถานีสูบน้ํา (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรง
ดักขยะและบริเวณดักเศษดิน หิน กรวดทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถามี)
(๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด - ปด
๑๙.๖ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอ หรือรางระบายน้ํา
หรือคูคลอง (ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง (ในหนวยลูกบาศกเมตร
ตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลองแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
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รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิช าการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่น คงแข็งแรงของวัสดุที่ใ ชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๙.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวา
๔๐.๐๐ เมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสีย แยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนักจากพื้น ที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดย
ไมเสียหาย
(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔๐.๐๐ เซนติเมตร
ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายน้ํา ที่มีขนาดใหญก วาตอ งลาดเอียงไม ต่ํากว า
๑ : ๑๐๐๐ ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ําและ
ระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ํา และหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเ ศษเพื่ อการสงน้ําไปไดโดยไมป นเปอ นกับน้ําในทางน้ํ า
หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บ อพั กท อระบายน้ํ า ต องจั ด ให มี ประจํ าทุ กแปลงย อ ยและต อ งแยก
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมี
ทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอและจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา แตทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของจังหวัดนครราชสีมา
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
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(๘) ต อ งแสดงแหล ง รองรั บ น้ํ า ทิ้ ง ให ชั ด เจนในแผนผั ง หากใช ลํ า ราง
สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรที่ดินไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้งตลอดจนวิเคราะหผลกระทบวา แหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ มีความสามารถรองรับ
ปริมาณและอัตราการระบายน้ําทิ้งได โดยไมกอความเสียหาย ตอสภาพแวดลอมของแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น
ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและรายการ
คํานวณทางวิช าการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตน
ทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๒๐ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๒๐.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร ถือเปนน้ําเสียที่จะตอง
ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๒๐.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ เฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ไดและแตละระบบ
เหลานั้นจะใชวิธหี รือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณ
ทางวิชาการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒๐.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๒๑ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมือง
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หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ
ขอ ๒๒ ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะอื่นไมนอยกวา รอยละ ๕
ของพื้น ที่จัดจํ าหนายทั้งหมด เชน สวน ที่จอดรถสวนกลาง สนามกีฬ า ศูน ยฝกอบรมพนักงาน
หองอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน โดยใหมีพื้นที่ที่เปนสวนไมนอยกวารอยละ ๒
ของพื้นที่จําหนายทั้งนี้ ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไว
ไมต่ํากวา ๑ ไร โดยจะตองมีความกวางของดานใดดานหนึ่งไมต่ํากวา ๒๐ เมตร กรณีมีสิ่งปลูกสรางให
เป น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ยวข อ ง และต อ งจัด ให มี ระบบการป อ งกั น อั คคี ภั ย พร อ มแสดงแผนผั ง
ภูมิทัศนการจัดทําใหชัดเจน
หมวด ๙
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๒๓ ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค ใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๒๓.๑ ที่ดิน เปลาตองจั ดใหมี เนื้ อที่ ไม นอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวาง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับ
สาธารณู ปโภคอื่ น ๆ เช น ถนน สวน สนามกี ฬ า ที่ จ อดรถส ว นกลาง ศู น ย ฝ กอบรมพนั ก งาน
หองอาหารสําหรั บพนักงาน สถานพยาบาลเบื้อ งตน และหรือสาธารณูปโภคอื่น ที่ใ ชประโยชน
ลักษณะเดียวกัน
๒๓.๒ ที่ ดิ น พร อมอาคาร ต องมี เนื้ อที่ ไม น อยกว า ๑๖ ตารางวา มี ความกว า ง
ไมนอยกวา ๔.๐๐
๒๓.๓ พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
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ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดิน แปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดิน และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๔ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น แลว ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๒๓.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๓.๒ เปนสาธารณูปโภค สําหรับที่ดินที่เปน
ที่ตั้งพื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เชน สํานั กงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๒๓.๓ ผูจัดสรรที่ดิน ตองให
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา
๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๕ ในการประชุ ม จั ด ตั้ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจัด สรร หรื อ นิ ติ บุ คคลตามกฎหมายอื่ น
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ประจักษ สุวรรณภักดี
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

