
หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น  และเพื่อประโยชนของผูบริโภค 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  จึงออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความใน  ขอ  ๑๔.๗  (๑)  ของขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัด  

ประจวบคีรีขันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๑๔.๗  (๑)  กรณีทอหลักหรือทอสาขาที่ใชในการระบายน้ํา  จํานวนไมเกิน  ๕  แปลง  

หรือพ้ืนที่รับน้ําฝนรวมกันไมเกิน  ๑  ไร  ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําตองไมตํ่ากวา  
๐.๔๐  เมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

กรณีทอหลักหรือทอสาขา  ท่ีใชในการระบายน้ํา  จํานวนเกินกวา  ๕  แปลง  หรือพ้ืนที่รับ
น้ําฝนรวมกันเกินกวา  ๑  ไร  ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําตองไมตํ่ากวา  ๐.๖๐  เมตร  
ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

ท้ังนี้  ทอระบายน้ําและบอพัก  จะตองจัดวางใตทางเทา  หรือไหลทางทั้งสองขาง  หามมิใหวาง
ทอระบายน้ําและบอพักบนผิวจราจร  เวนแตกรณีเปนทอลอดขามถนน  หรือบริเวณทางแยก” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ประสงค  พิทูรกิจจา 
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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