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ขอกําหนด 
เกี่ยวกบัการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมจังหวดัปราจีนบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนผัง  โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนด

นี้ใหใชขอกําหนดนี้แทน 
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนในดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี  
จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่ง  ตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เรื่อง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 

 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจดัทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการจัดสรรที่ดนิเพื่ออุตสาหกรรม 

 

 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม 
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 
  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน  ตองจัดบริเวณแยกจากที่อยูอาศัยและ

พาณิชยกรรม 
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   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง  หรือทาง

สาธารณะภายนอก 
   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการ 

ผังเมือง  โดยระบุขอความดังตอไปนี้  คือ  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  ตั้งอยูใน
บริเวณ……(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

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

บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของราชการและสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอ

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแกแผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนาย  โดยใหระบุประเภท

การใชที่ดินแตละแปลง 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อการจัดสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ

เสนทางถนน 
  ๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแกแผนผังที่แสดง

รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  เชน 
   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา 
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนนและทางเทา 
   (๖) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ 
   (๗) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฎอยูในสภาพปจจุบันและสภาพ

หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผัง  แตละรายการใหเปนไปตาม

ประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี  และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  

A4  โดยใหมุมดานลางขวา  จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)  

ชื่อโครงการ  ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกร 

ผูคํานวณระบบตาง ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

วิศวกรรมและหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๖ โครงการและวิธีในการจัดสรรที่ดิน 

ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความใน

มาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลวผูขอตองแสดงโครงการ  และวิธีการในการ

จัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานเรื่องตาง ๆ  ดังมีรายการตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับ 

น้ําทิ้ง  (ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๖.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพ้ืนที่ดินเกิดความ

เหมาะสมในการจัดทําเกษตรกรรม  ทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๖.๔ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดินที่จะจําหนาย  โดยวิธีเงินสดหรือเงินผอนตาม

ระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได 

  ๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 

  ๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการ  และคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 

  ๖.๗ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการ  จากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร 

จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 

  ๖.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
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  ๖.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดิน  ในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อ
จะตองปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปน
ระเบียบเรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 
 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนือ้ที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 

 

ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทํา
การรังวัดแบงเปนแปลงยอยและจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ  โดยแบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

  ๗.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการต่ํากวา  
๙๙  ไร 

  ๗.๒ ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยตั้งแต  ๑๐๐ - ๑๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้ง
โครงการ  ๙๙ - ๔๐๐  ไร   

  ๗.๓ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยตั้งแต  ๒๐๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อที่ทั้ง
โครงการเกินกวา  ๔๐๐  ไร 

ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  ที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายตองมีเนื้อที่แตละ
แปลงไมต่ํากวา  ๖๐  ตารางวา  ถาเปนหองแถวหรือตึกแถวตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา  ๑๖  ตารางวา 

ขอ ๙ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  ระยะหางจากตัวอาคารจากเขตที่ดินและการ
เวนชองวางระหวางแปลงที่ดินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๑๐ ระบบและมาตรฐานของถนน  ทางเทา  และทางจักรยานในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  
รวมทั้งการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

  ๑๐.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความ
กวางของเขตทางและผิวจราจร  ดังนี้ 
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   (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก  ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  
๑๒.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา  ๙.๐๐  เมตร 

   (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดกลาง  ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  
๑๖.๐๐  เมตร  และมีความกวางผิวจราจรไมต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  และจัดใหมีทางเทาและทางจักรยาน  
ความกวางไมต่ํากวา  ๑.๕๐  เมตร 

   (๓) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ  ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา  
๒๔.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  มีทางเทา  และทางจักรยานไมต่ํากวา  
๑.๕๐  เมตร   

  ๑๐.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๐.๑  
นอกจากจะมีขอบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีที่กลับรถ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๑๐๐  เมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทําที่

กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน   
  ๑๑.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ  ๕๐๐  เมตร  

แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ  ๕๐๐  เมตร  ตองจัดทําที่กลับรถ  ตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
   ๑๑.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึงจุด

ปลายตันของถนนมีระยะไมเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน  โดยไมตอง
จัดทําที่กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทาย 

   ๑๑.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ  ๕๐๐  เมตรจุดสุดทายไปจนถึงจุดปลาย
ตันของถนนมีระยะเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บรเิวณปลายตันของถนนดวย 

  ๑๑.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 
   ๑๑.๓.๑ กรณีที่เปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคงวัดวัดถึงกึ่งกลางถนน 

ไมต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา  ๖.๐๐  เมตร 
   ๑๑.๓.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที  (T)  ตองมคีวามยาวสุทธิของไหลตัวทีดานละ 

ไมต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  ทั้งสองดาน  ผิวจราจรไมต่ํากวา  ๖.๐๐  เมตร  และตองปาดมุมขางถนน 
ขางละ  ๓.๐๐  เมตร 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

   ๑๑.๓.๓ กรณีที่เปนรูปตัวแอล  (L)  ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดาน
ไมต่ํากวา  ๕.๐๐  เมตร  ผิวจราจรตองไมต่ํากวา  ๔.๐๐  เมตร  มุมวายตองไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 

  ๑๑.๔ ระดับความสูงของหลังถนน 
   ๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรร

ท่ีดิน 
   ๑๑.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ  ๓  เมตรและ

ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง 
   ๑๑.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือแอสฟลทติดคอนกรีต  

หรือคอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลท  หรือปูทับดวยวัสดุอ่ืน  หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้น
วัสดุพ้ืนทาง  หรือลูกรัง  หรือวัสดุอ่ืนที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ 

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

จะตองทําเปนทอลอด  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ๑๓.๒ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซึ่งกวางตั้งแต  ๒.๐๐  เมตร  แตไมเกิน  

๕.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานทอตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    ๑๓.๓ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางตั้งแต  ๕.๐๐  เมตร  

ขึ้นไปแตไมเกิน  ๑๐.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานชวงเดียวตามแบบกอสรางที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

    ๑๓.๔ ถนนที่ตัดผานคลองสาธารณประโยชนที่มีความกวางเกินกวา  
๑๐.๐๐  เมตร  จะตองทําเปนสะพานตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๑๔ ถาผูจัดสรรที่ดินจัดใหมีระบบไฟฟาใหดําเนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผัง 
ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๑๕ กรณีที่ที่ดินจัดสรรตั้งอยูในเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาคหรือการประปา
สวนทองถิ่นแลวแตกรณี  หากผูจัดสรรใหมีระบบประปา  ตองใชบริการของหนวยงานนั้น  โดยให
แสดงหลักฐานจากการประปาวา  สามารถใหบริการได 

 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 

 

ขอ ๑๖ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  และขอบัญญัติ
ของทองถิ่นที่ที่ดินจัดสรรตั้งอยู   

 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

 

ขอ ๑๗ ระบบการระบายน้ํา 
  ๑๗.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง  ๆ  และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน

โครงการ  โดยใชทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง  ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
  ๑๗.๒ ปริมาณของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย

ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
ขางเคียง 

  ๑๗.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ   

  ๑๗.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติ  โดยเฉลี่ยในคาบอุบัติ 

ไมนอยกวา  ๕  ป  ของทองถิ่นนั้น  และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอย
ตองมีคาไมต่ํากวา  ๐.๖ 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

   (๒) ปริมาณน้ําไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน  ตองไมต่ํากวา  ๒๐  
ลูกบาศกเมตร  ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซึ่งตองเชื่อถือได
ในทางวิชาการ  โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอรางระบายน้ําหรือคูคลอง 

  ๑๗.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ํา  และบอพัก  (พรอมฝา)  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
   (๒) บอสูบหรือสถานีสูบ  (ถามี)  ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา  ตะแกรง 

ดักขยะ  และบริเวณดักกรวดทราย 
   (๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ  โดยมีตะแกรงดักขยะ 
   (๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา  และจากระบบบําบัดน้ําเสีย  

(ถามี) 
   (๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา 

บอสูบหรือสถานีสูบน้ํา  ใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา  เปด - ปด 
  ๑๗.๖ รายการคํานวณ  (ที่ตองประกอบแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
   (๑) พ้ืนที่รองรับน้ําฝนหรือพ้ืนที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา

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

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

ทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบไดโดย 
ผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎหมาย 
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 

  ๑๗.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองจัดทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ 



หนา   ๒๑ 
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   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุด   
ไมต่ํากวา  ๔๐  เซนติเมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ําตอง 
    ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 
    ข. รับน้ําหนักจากพื้นที่ดานบน  และยานพาหนะที่สัญจร  ผานได

โดยไมเสียหาย 
   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๔๐  

เซนติเมตร  ตองลาดเอียงไมต่ํากวา  ๑ : ๕๐๐  และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียง 
ไมต่ํากวา  ๑ : ๑๐๐๐  ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา 

   (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ํา  
และระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ําเริ่มหรือหยุดทํางาน  ใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่อง
สูบน้ําเริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 

   (๕) แนวระบบระบายน้ํ าตองไมพาดผานทางน้ํ า   หรือแหลงน้ํ า
สาธารณประโยชน  นอกจากมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปได  โดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน 

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอยและตองแยกทอ
ระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน  และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมี 
ทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ  และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา  แตทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรม 

   (๗) กรณีพ้ืนที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน  ใหแสดง 
    ก. เสนชั้นความสูงต่ํ าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสน 

ทอระบายน้ํา  โดยมีชวงหางทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
    ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง  โดยการขุดหรือถมจากระดับเดมิ 
   (๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากใชลําราง

สาธารณะ  เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรับน้ําทิ้ง 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ  ตาม
ขอกําหนดขางตนทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน  หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง   

ขอ ๑๘ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๘.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร  ถือเปนน้ําเสียที่

จะตองบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายน้ําลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๘.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดิน
แปลงยอย  หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  และ
แตละระบบเหลานั้น  จะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงหรือระบุในแผนผัง  และ
รายการคํานวณทางวิชาการ  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

  ๑๘.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา 

  ๑๘.๔ การจัดการภาคอุตสาหกรรม  (ถามี)  ตองมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
ที่หนวยงานเกี่ยวของกําหนด 

 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผงัเมือง 

 

 

ขอ ๑๙ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมือง  ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
วาดวยการผังเมือง 

 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกบัการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ 

 

 

ขอ ๒๐ ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะอื่นไมนอยกวารอยละ  ๕  
ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งหมด  เชน  สวน  ที่จอดรถสวนกลาง  สนามกีฬา  ศูนยอบรมพนักงาน  



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หองอาหารสําหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน  โดยใหมีพ้ืนที่ที่เปนสวนไมนอยกวารอยละ  ๒  
ของพื้นที่จัดจําหนาย  ทั้งนี้  ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหง
ไวไมต่ํากวา  ๑  ไร  โดยจะตองมขีนาดและรูปแปลงที่เหมาะสม  สะดวกแกการใชสอย 

ขอ ๒๑ กรณีเปนหองแถวหรือตึกแถวนอกจากปฏิบัติตามขอ  ๒๐  แลว  ตองจัดใหมีที่จอดรถ
เพิ่ม  ๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะดังนี้ 

(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  
และความยาวไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร 

(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถหรือตัดมุมกับทางเดินรถนอยกวา  ๓๐  องศา  
ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร 

(๓) กรณีจัดใหมีท่ีจอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต  ๓๐  องศาขึ้นไปใหมีความกวางไมนอยกวา  
๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตร   

กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถ 
๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน  และมีขนาดเชนเดยีวกับที่กําหนดไวใน  ขอ  ๒๑  (๑)  (๒)  และ  (๓)   

กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวงใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 
ขอ ๒๒ ในการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 

ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอยางใดอยางหนึ่ง  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) ที่ดินพรอมอาคารตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  
และมีพ้ืนที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๓) พ้ืนที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพ้ืนที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาวไมนอยกวา  
๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและ
จะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง 

ขอ ๒๔ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๒๓  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๓  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปน
ที่ตั้งสํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

โอรส  วงษสิทธิ์ 
ผูวาราชการจงัหวดัปราจนีบุร ี

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวดัปราจีนบุรี 


