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ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี จึงออกข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผังโครงการ
และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อ กําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดนี้
ให้ใช้ข้อกําหนดนี้แทน
ข้อ ๔ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ต้องจัดบริเวณแยกจากที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม
ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
เพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
ข้อ ๕ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ต้องระบุประเภทอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะ
ดําเนินการในที่ดินที่ขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี พิจารณาเห็นเป็นการจําเป็น
เพื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรม ที่ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี จะผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ เป็นการเฉพาะรายก็ได้
ทั้งนี้ การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑ์การจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ข้อ ๗ แผนผังการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ผู้ขอต้องจัดให้มีแผนผังการจัดสรรที่ดิน
ดังนี้
๗.๑ แผนผังสังเขป ได้แก่ แผนผังที่แสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
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(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เส้ น ทางที่ เ ข้ า – ออก สู่ บ ริ เ วณการจั ด สรรที่ ดิ น จากทางหลวงหรื อ
ทางสาธารณะภายนอก
(๔) การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
โดยระบุ ข้ อ ความต่ อ ไปนี้ คื อ “ที่ ดิ น ที่ ข อทํ า การจั ด สรรเพื่ อ การอุ ต สาหกรรม ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณ....
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองแต่ละประเภท)”
๗.๒ แผนผังบริเวณรวม ได้แก่แผนผังที่แสดง
(๑) รูปต่อแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในบริเวณและบริเวณ
ที่ติดต่อกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและส่วนบุคคล (ถ้ามี)
(๔) ในกรณีที่มีโครงการต่อเนื่องเป็นหลายโครงการ ให้แสดงการเชื่อมต่อของ
โครงการทั้งหมดไว้ในแผนผังบริเวณรวม โดยให้แสดงรายละเอียดการจัดสรรที่ดินของโครงการต่อเนื่องไว้ด้วย
๗.๓ แผนผังการแบ่งแปลงที่ดิน ได้แก่ แผนผังที่แสดง
(๑) การแบ่งแปลงที่ดินแปลงย่อยเพื่อการจัดจําหน่ายโดยให้ระบุประเภทของ
อุตสาหกรรม
(๒) การแบ่งแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
เส้นทางถนน
๗.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ได้แก่ แผนผังที่แสดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดให้มี เช่น
(๑) ระบบไฟฟ้า
(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนนและหรือทางน้ํา
(๖) ระบบการส่งน้ํา
(๗) แหล่งน้ํา
(๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ
(๙) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนผังทุกรายการจะต้องแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสภาพปัจจุบัน
และสภาพหลังจากการปรับปรุงพัฒนาแล้ว และจะต้องจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1 โดยให้
มุมด้านล่างข้างขวา จะต้องแสดงดัชนีแผนผังที่ต่อกัน (ในกรณีที่ต้องแสดงแผนผังเกินกว่า ๑ แผ่น)
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ชื่อโครงการ ชื่อเจ้าของที่ดิน ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผู้ออกแบบ
และวิศวกรผู้คํานวณระบบต่าง ๆ พร้อมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และหรือสถาปัตยกรรมด้วย
ข้อ ๘ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ต้องแสดงตามความในมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว ผู้ขอต้องแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นหลักฐาน
การดําเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังรายการต่อไปนี้
๘.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีต้องได้รับอนุญาตหรือยินยอม)
๘.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ในกรณีต้องจัดทํา)
๘.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแต่งให้พื้นที่ดินเกิดความเหมาะสม
ในการจัดทําอุตสาหกรรม ทั้งบริเวณส่วนจําหน่าย และส่วนสาธารณูปโภค
๘.๔ วิ ธี ก ารในการจั ด จํ า หน่ า ยที่ ดิ น จะจํ า หน่ า ยโดยวิ ธี เ งิ น สดหรื อ เงิ น ผ่ อ น
ตามระยะเวลาที่ผู้ซื้อสามารถเลือกได้
๘.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ
๘.๖ การเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการและค่าบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๘.๗ สิทธิของผู้ซื้อในการใช้หรือได้รับบริการจากบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรจัดให้มี
ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๘.๘ ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๘.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินแปลงย่อยที่ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนทางด้านความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความเพิ่มพูนมูลค่าในทรัพย์สิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๘.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหน่วยงานอื่น ๆ (ถ้ามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินทีท่ ําการจัดสรร
ข้อ ๙ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมให้พิจารณาจากจํานวนที่ดิน
ที่ทําการรังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยและจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหน่ายทั้งโครงการ โดยแบ่งเป็น ๓ ขนาด คือ
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๙.๑ ขนาดเล็ ก จํ า นวนแปลงย่ อ ยไม่ เ กิน ๙๙ แปลง หรื อ เนื้ อ ที่ทั้ ง โครงการ
ต่ํากว่า ๙๙ ไร่
๙.๒ ขนาดกลาง จํ า นวนแปลงย่ อ ยตั้ ง แต่ ๑๐๐ - ๑๙๙ แปลง หรื อ เนื้ อ ที่
๙๙ - ๔๐๐ ไร่
๙.๓ ขนาดใหญ่ จํานวนแปลงย่อยตั้งแต่ ๒๐๐ แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ
เกินกว่า ๔๐๐ ไร่
ข้อ ๑๐ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ที่ดินแปลงย่อยเพื่อจัดจําหน่ายเฉพาะที่ดิน
ต้อ งมี เนื้ อ ที่ แต่ ล ะแปลงไม่ ต่ํ ากว่ า ๖๐ ตารางวา ถ้ า เป็น ห้ อ งแถวหรือ ตึ ก แถวต้ อ งมี เ นื้อ ที่ ไ ม่ต่ํ า กว่ า
๑๖ ตารางวา
ข้อ ๑๑ ห้ามแบ่งแปลงที่ดินเป็นแนวตะเข็บ เป็นเศษเสี้ยว หรือมีรูปร่างที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
หมวด ๓
ข้อกําหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ข้อ ๑๒ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต่ า ง ๆ ในที่ ดิ น จั ด สรรทั้ ง หมด รวมทั้ ง
การต่อเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๑๒.๑ ขนาดของถนนที่ต้องจัดให้มีในการจัดสรรที่ดินแต่ละโครงการให้มีความกว้าง
ของเขตทางและผิวจราจร ดังนี้
(๑) ถนนที่ใช้ในโครงการขนาดเล็ก ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ํากว่า
๑๒.๐๐ เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ํากว่า ๘.๐๐ เมตร
(๒) ถนนที่ใช้ในโครงการขนาดกลาง ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ํากว่า
๑๖.๐๐ เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ํากว่า ๑๒.๐๐ เมตร
(๓) ถนนที่ใช้ในโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ํากว่า
๒๔.๐๐ เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ํากว่า ๑๖.๐๐ เมตร
โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ่ ให้ จั ด ทํ า ทางเท้ า และ
ทางจักรยานด้วย
๑๒.๒ ถนนที่เป็นทางเข้า – ออก ของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หรือทางสาธารณประโยชน์ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่น้อยกว่าเกณฑ์กําหนดตามข้อ ๑๒.๑ เว้นแต่
ถนนดังกล่าวเป็นถนนภาระจํายอมและมีความกว้างของเขตทางน้อยกว่าเกณฑ์กําหนดตามข้อ ๑๒.๑
ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าถนนดังกล่าว
เป็นถนนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง จนเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจํายอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวก
มีความกว้างของผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร และมิได้เป็นถนนที่เกิดจากการดําเนินการของ
ผู้จัดสรรที่ดิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดสรรที่ดิน

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๑๓ ถนนในโครงการที่เป็นถนนปลายตัน ต้องจัดให้มีที่กลับรถ ดังนี้
๑๓.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกว่า ๑๐๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ เมตร ให้จัดทํา
ที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๓.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกว่า ๕๐๐ เมตร ให้จัดทําที่กลับรถทุกระยะ ๕๐๐ เมตร
แต่หากมีระยะเป็นเศษไม่ครบ ๕๐๐ เมตร ต้องจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
๑๓.๒.๑ หากระยะตั้ ง แต่ จุ ด ที่ ค รบ ๕๐๐ เมตร จุ ด สุ ด ท้ า ยไปจนถึ ง
จุดปลายตันของถนนมีระยะไม่เกิน ๒๕๐ เมตร ให้จัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน โดยไม่ต้อง
จัดทําที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตร จุดสุดท้าย
๑๓.๒.๒ หากระยะตั้ ง แต่ จุ ด ที่ ค รบ ๕๐๐ เมตร จุ ด สุ ด ท้ า ยไปจนถึ ง
จุดปลายตันของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ให้จัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนด้วย
๑๓.๓ ที่กลับรถต้องจัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๓.๓.๑ กรณี ที่ เ ป็ น วงเวี ย น ต้ อ งมี รั ศ มี ค วามโค้ ง วั ด ถึ ง กึ่ ง กลางถนน
ไม่ต่ํากว่า ๘.๐๐ เมตร และผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า ๖.๐๐ เมตร
๑๓.๓.๒ กรณีที่เป็นรูปตัวที (T) ต้องมีความยาวสุทธิของไหล่ตัวทีด้านละ
ไม่ต่ํากว่า ๘.๐๐ เมตร ทั้งสองด้าน ผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า ๖.๐๐ เมตร และต้องปาดมุมถนน
ข้างละ ๑ เมตร
๑๓.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๓.๔.๑ ต้องให้สอดคล้องกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๓.๔.๒ ถนนที่เป็นทางแยกต้องปาดมุมถนนที่ทางแยกข้างละ ๓ เมตร
และต้องจัดทําให้ได้ระดับและมาตรฐานที่สอดคล้องกับถนนหรือทางสาธารณะที่ต่อเนื่อง
๑๓.๔.๓ ผิวจราจรอาจเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแอสฟัลท์ติดคอนกรีต
หรือคอนกรีตเสริมเหล็กลาดด้วยแอสฟัลท์หรือปูทับด้วยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟัลท์รองด้วยชั้นวัสดุ
พื้นทาง หรือลูกรัง หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ
ข้อ ๑๔ ความลาดชันและทางเลี้ยวให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ข้อ ๑๕ กรณีที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวต้องจัดให้มีที่จอดรถเพิ่มเติม ๑ แปลงต่อ ๑ คัน
ระหว่างผิวจราจรกับทางเท้าด้านหน้าที่ดินแปลงย่อยให้มีลักษณะ ดังนี้
(๑) กรณีจัดให้มีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร
และความยาวไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณีจัดให้มีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถน้อยกว่า ๓๐ องศา
ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณี จั ด ให้ มี ที่ จ อดรถทํ า มุ ม กั บ ทางเดิ น รถตั้ ง แต่ ๓๐ องศาขึ้ น ไป ให้ มี ค วามกว้ า ง
ไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร
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กรณีจัดให้มีที่จอดรถเพิ่มเติมทางด้านหลังของห้องแถวหรือตึกแถวต้องจัดให้มีที่จอดรถ ๑ แปลง
ต่อ ๑ คัน และมีขนาดเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๕ (๑), (๒) และ (๓)
กรณีที่มีเขตห้ามปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง ให้ใช้เขตห้ามปลูกสร้างอาคารเป็นที่จอดรถได้
ข้อ ๑๖ สะพาน สะพานท่อ และท่อลอด ให้จัดทําตามแบบการก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีความกว้างผิวจราจรไม่น้อยกว่าผิวจราจรของถนนภายในโครงการที่ต่อเชื่อม
หมวด ๔
ข้อกําหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๗ ระบบไฟฟ้าผู้จัดสรรที่ดินต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าให้ดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน
แผนผังที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการ หรือองค์การของรัฐหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม
เรื่องไฟฟ้า
ข้อ ๑๘ ระบบประปา ผู้จัดสรรที่ดินต้องจัดให้มีระบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยู่ใน
บริเวณที่การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนท้องถิ่น หรือนิติบุคคลอื่น ผู้รับผิดชอบ
แล้วแต่กรณี สามารถให้บริการได้ ต้องใช้บริการของหน่วยงานนั้น ในกรณีอื่นใด นอกเหนือไปจากนี้
ให้ผู้จัดสรรที่ดินเสนอแบบก่อสร้างระบบผลิตและจ่ายน้ํา พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณ
โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ลงนามรับรองแบบและรายการ
คํานวณดังกล่าว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี แล้วแต่กรณี
หมวด ๕
ข้อกําหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณสุข
ข้อ ๑๙ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และข้อบังคับจังหวัดหรือข้อบังคับเทศบาล หรือข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งอยู่ในเขตอํานาจ
แล้วแต่กรณี
หมวด ๖
ข้อกําหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๒๐ ระบบการระบายน้ํา
๒๐.๑ การระบายน้ําที่ผ่านการใช้จากกิจกรรมต่าง ๆ และน้ําฝนจากพื้นที่ภายในโครงการ
โดยใช้ท่อ รางระบายน้ําหรือคูคลอง ต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
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๒๐.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบ
บําบัดน้ําเสียและการจัดการกากอุตสาหกรรม (ถ้ ามี) ไปสู่แ หล่งรองรับน้ํ าทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ํ า
สาธารณะอื่นใด) ต้องมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด และไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม
๒๐.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะต้องได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากผู้ดูแล
รับผิดชอบแหล่งรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๒๐.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริ ม าณน้ํ า ฝน ใช้ เ กณฑ์ ป ริ ม าณฝนตกปกติ โ ดยเฉลี่ ย ในคาบอุ บั ติ
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของจังหวัดนนทบุรี และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงย่อย
ต้องมีค่าไม่ต่ํากว่า ๐.๖
(๒) ปริ ม าณไหลซึ ม เข้ า ระบบท่ อ ระบายน้ํ า ต่ อ วั น ต้ อ งไม่ ตํ่ า กว่ า ๒๐
ลูกบาศก์เมตรต่อความยาวท่อระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือค่าอื่นตามข้อมูลที่อ้างอิงซึ่งต้องเชื่อถือได้
ในทางวิชาการ โดยต้องสอดคล้องกับประเภทวัสดุของท่อ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๒๐.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบด้วย
(๑) ท่อระบายน้ํา และบ่อพัก (พร้อมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๒) บ่อสูบหรือสถานีสูบ (ถ้ามี) ภายในต้องมีเครื่องสูบน้ําตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดิน หิน กรวดทราย
(๓) บ่อตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยให้มีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหล่งรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถ้ามี)
(๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหล่งรองรับน้ําทิ้งสูงกว่าระดับท่อน้ํา บ่อสูบ
หรือสถานีสูบน้ําให้ก่อสร้างบานประตูระบายน้ํา เปิด - ปิด
๒๐.๖ รายการคํานวณ (ที่ต้องประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสู่ท่อหรือรางระบายน้ํา
หรือคูคลอง (ในหน่วยตารางเมตร)
(๒) ปริมาณน้ําที่จะเข้าสู่ท่อ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง (ในหน่วย
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
(๓) ขนาดของท่อ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลองแต่ละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของท่อ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในท่อ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๖) ความลึกของท้องท่อ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
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รายการทั้งหมดนี้ต้องจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคล้องกับรายการคํานวณ
ทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ในระบบได้โดย
ผู้คํานวณออกแบบต้องลงนามพร้อมใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒๐.๗ กรณีการใช้ระบบท่อระบายน้ําจะต้องจัดทําแผนผังระบบท่อระบายน้ําและ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไม่ต่ํากว่า
๖๐ เซนติเมตร
(๒) วัสดุที่เป็นท่อระบายน้ํา ต้อง
ก. เป็นวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ําเสียและน้ําฝนได้
ข. รั บ น้ํ า หนั ก จากพื้ น ที่ ด้ า นบน และยานพาหนะที่ สั ญ จรผ่ า นได้
โดยไม่เสียหาย
(๓) ระดั บ ความลาดเอี ย งของท่ อ ระบายน้ํ า ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง
๖๐ เซนติเมตร ต้องลาดเอียงไม่ต่ํากว่า ๑ : ๕๐๐ และของท่อระบายน้ําที่มีขนาดใหญ่กว่าต้องลาดเอียง
ไม่ต่ํากว่า ๑ : ๑๐๐๐ ระดับความเอียงลาดนี้ต้องต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริมาตรบ่อสูบ หรือสถานีสูบน้ําและ
ระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา เริ่มหรือหยุดทํางานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานต้องไม่เกินระดับกึ่งหนึ่งของท่อน้ําเข้า
(๕) แนวระบบระบายน้ําต้องไม่พาดผ่านหรือกีดขวางทางน้ํา และหรือแหล่งน้ํา
สาธารณประโยชน์ นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการส่งน้ําไปได้โดยไม่ปนเปื้อนกับน้ําในทางน้ําหรือแหล่งน้ํา
สาธารณประโยชน์
(๖) บ่ อ พั ก ท่ อ ระบายน้ํ า ต้ อ งจั ด ให้ มี ป ระจํ า ทุ ก แปลงย่ อ ยและต้ อ งแยก
ท่อระบายน้ําเข้าบ่อพักออกจากกัน และระยะห่างระหว่างบ่อพักต้องไม่เกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยต้องมีทุกจุด
ที่มีการเปลี่ยนขนาดท่อ และจุดบรรจบของท่อหรือรางระบายน้ํา
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําต่างกัน ให้แสดง
ก. เส้นชั้นความสูงต่ําของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเส้นท่อระบายน้ํา
โดยมีช่วงห่างกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือน้อยกว่า
ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแต่ง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ต้องแสดงแหล่งรองรับน้ําทิ้งให้ชัดเจนในแผนผัง หากใช้ลํารางสาธารณะ
เป็นทางระบายน้ําให้แสดงภาพความกว้าง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหล่งรองรับน้ําทิ้ง
ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบว่า แหล่งรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ มีความสามารถรองรับปริมาณและอัตรา
การระบายน้ําทิ้งได้ โดยไม่ก่อความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งรองรับน้ําทิ้งนั้น
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ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนให้แสดงแบบรายละเอียดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แต่ละระบบต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้างต้น
ทั้งหมด รวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผ่าน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ข้อ ๒๑ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๒๑.๑ น้ําที่จะระบายออกนอกโครงการ หากเป็นน้ําเสียจะต้องผ่านระบบบําบัด
เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร และกําหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นของหน่วยงาน
ที่ควบคุมดูแลแหล่งรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ ที่ใช้บังคับ จึงจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ําทิ้งได้
๒๑.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเป็นประเภทระบบบําบัดอิสระ เฉพาะแต่ละที่ดินแปลงย่อย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเป็นจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้ และแต่ละระบบเหล่านั้น
จะใช้วิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ให้แสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณทางวิชาการ
โดยผู้คํานวณออกแบบต้องลงนามพร้อมใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๒๑.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะต้องมีบ่อตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถ
เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งได้ตลอดเวลา
ข้อ ๒๒ การจั ด การกากอุ ต สาหกรรม (ถ้ า มี ) ต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ม าตรฐานที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
หมวด ๗
ข้อกําหนดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับผังเมืองการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๒๓ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และพิจารณาเกี่ยวกับ
คําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นต้น
หมวด ๘
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการส่งเสริมบริหารการจัดการโครงการ
ข้อ ๒๔ ผู้จัดสรรที่ดินต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อ จัดทําสาธารณูปโภค หรือ บริการสาธารณะอื่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของพื้นที่จัดจําหน่ายทั้งหมด เช่น สวน ที่จอดรถส่วนกลาง สนามกีฬา ศูนย์ฝึกอบรม
พนักงาน ห้องอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องต้น โดยให้มีพื้นที่เป็นสวน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒ ของพื้นที่จําหน่าย ทั้งนี้ ไม่ให้แบ่งแยกออกเป็นแปลงย่อยหลายแห่ง เว้นแต่เป็นการกันพื้นที่
แต่ละแห่งไว้ ไม่ต่ํากว่า ๑ ไร่
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หมวด ๙
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้ง
สํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค์ จะให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ดิ น เปล่า ต้ อ งจั ดให้ มี เ นื้อ ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๒๐ ตารางวา และมี ค วามกว้ า งไม่น้ อ ยกว่ า
๘.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหน่งที่ดินให้มีเขตติดต่อกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ที่จอดรถส่วนกลาง ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ห้องอาหาร
สําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องต้นและหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใช้ประโยชน์ลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ ดิ น พร้ อ มอาคาร ต้ อ งมี เ นื้ อ ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑๖ ตารางวา มี ค วามกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า
๔.๐๐ เมตร
(๓) พื้นที่ส่วนอื่นซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดไว้ เพื่อเป็นที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแล้ว เช่น สํานักงาน สโมสร เป็นต้น ต้องจัดให้มีพื้นที่ใช้สอยสําหรับ
สํา นัก งานของนิติ บุค คลหมู่บ้ านจั ด สรรหรือ นิ ติบุ คคลตามกฎหมายอื่ น ในอาคารดังกล่ า วไม่น้ อ ยกว่ า
๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกล่าวจะต้องอยู่บนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและจะเก็บ
ค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้เป็นที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไม่ได้
ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ข้อ ๒๖ เมื่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ้ า นจั ด สรร หรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น แล้ ว ให้ ถื อ ว่ า
ที่ดินดังกล่าวตามข้อ ๒๕ (๑) หรือที่ดินพร้อมอาคารตามข้อ ๒๕ (๒) เป็นสาธารณูปโภค ส่วนที่ดินที่เป็น
ที่ตั้งสํานักงาน สโมสร ฯลฯ ผู้จัดสรรที่ดินต้องให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางวา และให้เป็นสาธารณูปโภคด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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