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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา จึงออกขอกําหนดเกี่ยวการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรร
ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกํา หนดนี้เรี ยกว า “ขอกํา หนดเกี่ย วกับ การจัดสรรที่ดิ น เพื่ อการอุต สาหกรรม
จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่ คณะกรรมการจัด สรรที่ ดิน จัง หวั ดพั งงา พิ จารณาเห็น เป น การจํา เป น
เพื่ อ ประโยชน ใ นการอุ ต สาหกรรมที่ ส ง ผลทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศโดยรวม
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้
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๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณโดยรอบ
(๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวงหรือทางสาธารณะ
ภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดิน ที่ขอทําการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรม ตั้งอยูใ นบริเวณ
...................... (ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอี ย ดของที่ส าธารณประโยชน ต า ง ๆ ที่ อ ยู ภายในบริ เ วณและ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดิ น แปลงยอยเพื่อการจัด จําหน ายโดยใหร ะบุประเภท
ของอุตสาหกรรม
(๒) การแบงแปลงที่ดิน เพื่อจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เชน
เสนทางถนน
๕.๔ แผนผัง ระบบสาธารณู ป โภคและบริ ก ารสาธารณะ ได แ กแ ผนผั ง ที่แ สดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี เชน
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนนหรือทางน้ํา
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(๖) ระบบการสงน้ํา
(๗) แหลงน้ํา
(๘) ระบบทอสงแกส
(๙) ระบบกําจัดกากอุตสาหกรรม
(๑๐) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายการละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1
โดยใหมุมดานลางขางขวา จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน)
ชื่อโครงการ ชื่อเจาของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดินชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบ
และวิศ วกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดง
ตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการ
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังรายการตอไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
การเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงพื้นที่ดินใหเกิดความ
เหมาะสมในการจัดทําอุตสาหกรรม ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๖.๔ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน จะจํ าหนายโดยวิ ธีการเงิน สดหรือเงิน ผอ น
ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ
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๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๗ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรที่ดิน
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๖.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดิน แปลงยอยที่ผูซื้อจะตองปฏิบัติ
เพื่อประโยชนต อชุม ชนทางดานความสงบสุ ข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปน ระเบีย บ
เรียบรอยความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดิน
ที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายหรือจํานวนเนื้อที่ทั้งโครงการ 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 หา มแบง แปลงที่ ดิ น เป น แนวตะเข็ บ เป น เศษเสี้ย ว หรื อ มี รูป ร า งที่ ไ ม สามารถ
ใชประโยชนได
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๑๐ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต าง ๆ ในที่ ดิน จั ด สรรทั้ ง หมด รวมทั้ ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๑๐.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร ดังนี้
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(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 ถนนที่ เ ป น ทางเข าออกของโครงการจั ด สรรที่ ดิ น ที่ บ รรจบกั บ ทางหลวง
แผน ดิน หรือทางสาธารณประโยชน ต องมีความกวางของเขตทางไม นอยกวา เกณฑกํา หนดตาม
ขอ ๑๐.๑ เวนแตจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๑.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๑๐๐ เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับ
รถที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๑.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ ๕๐๐ เมตร
แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๑.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะไมเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน โดยไมตองจัดทํา
ที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทาย
๑๑.๒.๒ หากระยะตั้งแตจดุ ที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
๑๑.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๑.๓.๑ กรณีที่เปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคง วัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา
๑๒.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
๑๑.๓.๒ กรณีเปน รูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละ
ไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และตองปาดมุม ถนน
ขางละ ๓.๐๐ เมตร
๑๑.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
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๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๑.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ ๓.๐๐ เมตร
และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
๑๑.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริม เหล็ก หรือแอสฟสทติดคอนกรีต
หรือคอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอ่นื หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุ
ฟนทาง หรือลูกรัง หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ
ขอ ๑๒ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๓ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติม ๑ แปลง ตอ ๑ คัน
ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ ดังนี้
(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร
และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา ๓๐ องศา
ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต ๓๐ องศาขึ้นไป ใหมีความกวางไมนอยกวา
๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่ม เติมทางด านหลังของหองแถวหรือตึ กแถวตอ งจัดใหมี ที่จอดรถ
๑ แปลง ตอ ๑ คัน และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๓ (๑), (๒) และ (๓)
กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได
ขอ ๑๔ สะพาน สะพานทอ และทอลอด ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการที่ตอเชื่อม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ระบบไฟฟา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบ
แปลนแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการหรือองคการของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งมี
หนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
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ขอ ๑๖ ระบบประปา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูใน
บริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนทองถิ่น หรือนิติบุคคลอื่น เปนผูรับผิดชอบแลวแต
กรณี ส ามารถให บ ริ ก ารได ต อ งใช บ ริ ก ารของหน ว ยงานนั้ น ในกรณี อื่ น ใดนอกเหนื อ ไปจากนี้
ใหผูจัดสรรที่ดินเสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการ
คํานวณโดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูลงนามรับรองแบบ
และรายการคํานวณดังกลาว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๗ การจัดการกากอุตสาหกรรม (ถามี) ตองมีประสิทธิภาพ และไดม าตรฐานตามที่
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
ขอ ๑๘ การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาด
และความเปน ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และขอบัญญัติหรือ
ขอบังคับของทองถิ่นที่ท่ดี ินจัดสรรตั้งอยู ในกรณีไมมีขอบัญญัติหรือขอบังคับเชนวานั้นใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา ที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๙ ระบบการระบายน้ํา
๑๙.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ และน้ําฝนจากพื้น ที่ภายใน
โครงการโดยใชทอรางระบายน้ําหรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
๑๙.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ํา ระบบบําบัด
น้ําเสียและการจัดการกากอุตสาหกรรม (ถามี) ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะ
อื่นใด) ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑๙.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแ ล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
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๑๙.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริมาณน้ําฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติไมนอยกวา
๕ ป ของจังหวัดพังงา 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 ลูกบาศกเมตร ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซึ่งตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๑๙.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๒) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดิน หิน กรวดทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถามี)
(๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด - ปด
๑๙.๖ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้น ที่รองรับน้ําฝน หรือพื้น ที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา
หรือคูคลอง (ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริม าณน้ําที่จะเขาสูทอ หรื อรางระบายน้ํ า หรือคูคลอง (ในหนว ย
ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลองแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
รายการทั้งหมดนี้ตองจัดขึ้นตามมาตรฐานทางวิศ วกรรม และสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบไดโดย
ผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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๑๙.๗ กรณี ก ารใช ร ะบบท อ ระบายน้ํ า จะต อ งจั ด ทํ า แผนผั ง ระบบท อ ระบายน้ํ า
และการจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวา
๐.๔๐ เมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนักจากพื้น ที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดย
ไมเสียหาย
(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๑๐๐๐
ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริม าตรบอสูบ หรือสถานีสูบน้ํ า
และระดั บน้ํ าที่เ ครื่อ งสู บน้ํา เริ่ม หรือ หยุ ดทํา งานให เปน ไปตามหลัก วิช าการ โดยระดับ น้ําสู งสุ ด
ที่เครื่องสูบน้ําเริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ํา และหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน นอกจากจะมีระบบพิเ ศษเพื่ อการสงน้ําไปไดโดยไมป นเปอ นกับน้ําในทางน้ํ า
หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บอ พั ก ท อ ระบายน้ํ า ตอ งจั ด ให มี ป ระจํ า ทุ ก แปลงย อ ยและต อ งแยก
ทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมี
ทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา แตทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของจังหวัดพังงา
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
โดยใหมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ต อ งแสดงแหล ง รองรั บ น้ํ า ทิ้ ง ให ชั ด เจนในแผนผั ง หากใช ลํ า ราง
สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
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แหลงรองรับน้ําทิ้ง ตลอดจนวิเคราะหผลกระทบวา แหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ มีความสามารถรองรับ
ปริมาณและอัตราการระบายน้ําทิ้งได โดยไมกอความเสียหายตอสภาพแวดลอมของแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น
ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตน
ทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มกี ารตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๒๐ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๒๐.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร ถือเปนน้ําเสียที่จะตอง
ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๒๐.๒ ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย จะเป น ประเภทระบบบํ า บั ด อิ ส ระเฉพาะแต ล ะที่ ดิ น
แปลงยอยหรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได และ
แตระบบเหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการ
คํานวณทางวิชาการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
๒๐.๓ ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียทุ กประเภทจะตองมี บอตรวจคุณ ภาพน้ํา ทิ้งที่ส ามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๒๑ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมือง
หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารจัดการโครงการ
ขอ ๒๒ ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะอื่นไมนอยกวารอยละ ๕
ของพื้น ที่จัดจํ าหนายทั้งหมด เชน สวน ที่จอดรถสวนกลาง สนามกีฬ า ศูน ยฝกอบรมพนักงาน
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หองอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน โดยใหมีพื้นที่ที่เปนสวนไมนอยกวารอยละ ๒
ของพื้นที่จําหนาย ทั้งนี้ ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหง
ไวไมต่ํากวา ๑ ไร
หมวด ๙
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิตบิ ุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๒๓ ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๒๓.๑ ที่ ดิ น เปล าต องจั ดให มี เนื้ อที่ ไม น อยกว า ๒๐ ตารางวา และมี ความกว าง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไว
สูงกวาก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เชน ถนน สวน สนามกีฬา ที่จอดรถสวนกลาง ศูนยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับพนักงาน
สถานพยาบาลเบื้องตน และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
๒๓.๒ ที่ดิน พร อมอาคาร ต องมีเนื้ อที่ ไม นอ ยกวา ๑๖ ตารางวา มีค วามกวา ง
ไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๒๓.๓ พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดิน แปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดิน และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๔ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ใหถือวาที่ดินดังกลาว
ตามขอ ๒๓.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๓.๒ เปนสาธารณูปโภค สําหรับที่ดินที่เปนที่ตั้งพื้นที่
สวนอื่น ซึ่ง ผูจัด สรรที่ ดิน ไดจั ดไว เพื่ อเปน ที่ตั้ งสํา นัก งานนิติ บุค คลหมู บานจัด สรรหรื อนิ ติบุ คคล
ตามกฎหมายอื่น เชน สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๒๓.๓ ผูจั ดสรรที่ดิน ตอ งใหนิติบุคคล
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หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา
และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๕ 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 ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เยี่ยมสุริยา พาลุสุข
ผูวาราชการจังหวัดพังงา
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา

