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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ออกขอกําหนดเกี่ยวกับ 
การจัดสรรที่ดิน  เพื่อการอุตสาหกรรม  และการพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน   
โดยความเห็นชอบจาก  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้  
ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม   ตองจัดบริเวณแยกจากที่อยูอาศัยและ 
พาณิชยกรรม  ซ่ึงอยูภายใตหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนด
นโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

ขอ ๕ การจัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรม   ตองระบุประเภทอุตสาหกรรมตาง   ๆ  ที่
ดําเนินการในที่ดินที่ขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ  พิจารณาเห็นเปนการ
จําเปนเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของ
ที่ดิน  การผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธจะผอนผันการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
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หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

 
 

ขอ ๗ แผนผังการจัดสรรที่ดิน 
  ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ผูขอตองจัดใหมีแผนผัง

การจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 
  ๗.๑ ผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
   (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่เขา  -  ออก  สูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง  หรือทาง

สาธารณะภายนอก 
   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผัง

เมือง  โดยระบุขอความตอไปนี้   คือ  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร   ต้ังอยูในบริเวณ………………   
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๗.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง  ๆ  ที่อยูภายในบริเวณและ

บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของราชการและสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอ

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๗.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอย  เพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท

การใชที่ดินแตละแปลง 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ  และ

เสนทางถนน 
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  ๗.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแก  แผนผังที่แสดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  ไดแก 

   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา 
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนน  และทางเทา 
   (๖) ระบบการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
   (๗) ระบบอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ 
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพ

หลังจากปรับปรุงพัฒนาแลว  และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน   A1  โดยจัดใหมุมดานลาง
ดานขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)  ชื่อโครงการ  
ชื่อเลขที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง  ๆ  
พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และหรือ
สถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๘ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
  ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดง  ตาม

ความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการ
จัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง  ๆ  ดังมีรายการตอไปนี้ 

  ๘.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๘.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตาม
กฎหมาย  วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๘.๓ การจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค  หรือการประปา  
สวนทองถิ่น  ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวา  สามารถใหบริหารไดหากจัดระบบ
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ประปา  สัมปทานใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการประปาตามประกาศคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๕๘ 

  ๘.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร  ทั้งนี้จะตองกําหนดระดับความสูงตํ่าของพื้นดิน  และวัสดุที่นํามาใช
ในการถมปรับที่ดิน  ทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๘.๕ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดินเปลา  และหรือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
จะจําหนาย  โดยวิธีเงินสดหรือเงินผอนตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๘.๖ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
  ๘.๗ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๘.๘ สิทธิของผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากสาธารณะที่ผูจัดสรรจัดใหมี 

ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๘.๙ ภาระผูกพันตาง  ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๘.๑๐ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตอง

ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๘.๑๑ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น  ๆ  (ถามี) 
หมวด  ๒ 

ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรรที่ดิน 
 

 

ขอ ๙ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  แบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 
  ๙.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ตํ่ากวา  ๙๙  ไร 
  ๙.๒ ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๑๐๐-๑๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่  ๙๙-๔๐๐  ไร 
  ๙.๓ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๒๐๐  แปลง  ข้ึนไป  หรือเนื้อที่เกินกวา  

๔๐๐  ไร 
ขอ ๑๐ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ที่ดินแปลงยอยจะตองมีขนาดและเนื้อที่ของ  

ที่ดินแยกเปนประเภท  ดังนี้ 
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  ๑๐.๑ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน  หรือที่ดินพรอมอาคาร   
ตองมีขนาดความกวาง  หรือความยาวไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  และมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๖๐  ตารางวา  
หากความกวางหรือความยาวไมไดขนาดดังกลาว  ตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๘๐  ตารางวา 

  ๑๐.๒ การจัดสรรที่ดินเพื่อจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถว  (หองแถว  
หรือตึกแถว)  หรือประเภทตางจากขอ  ๑๐.๑  ตองมีความกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีเนื้อที่ 
ไมตํ่ากวา  ๑๖  ตารางวา 

ขอ ๑๑ ระยะหางของตัวอาคารจากเขตที่ดิน  และการเวนชองวางระหวางที่ดินใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ขอ ๑๒ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  เปนเศษเสี้ยว  หรือมีรูปรางที่ไมสามารถ 
ใชประโยชนได 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 
 

ขอ ๑๓ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติขององคกรปกครอง
ทองถิ่น  หากไมมีขอบัญญัติเชนวานั้น  ใหผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินแสดงรายละเอียดการ
ดําเนินการจัดเก็บและทําลายขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธพิจารณาตามความเหมาะสม  กําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
 

ขอ ๑๔ ระบบการระบายน้ํา  การบําบัดน้ําเสีย  และการจัดการกากอุตสาหกรรม  (ถามี)  
ตองมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

  ๑๔.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากพื้นที่ในโครงการโดยใชทอหรือรางระบายน้ํา  
ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

  ๑๔.๒ ปริมาณน้ําทิ้งที่ออกจากระบบระบายน้ํา  และระบบบําบัดน้ําเสียไปสู
แหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คู  คลอง  หรือ  ทางน้ําสาธารณะอื่น  ๆ)  ตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น  ๆ  และตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินขางเคียง 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

  ๑๔.๓ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ํา  และบอพัก  พรอมฝา 
   (๒) รางระบายน้ํา  พรอมฝา 
   (๓) บอสูบหรือสถานีสูบ  (ถามี)  ภายในตองมีเคร่ืองสูบน้ํา  ตะแกรงดักขยะ  

และบริเวณดักเศษดินทราย 
   (๔) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย 
   (๕) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ  โดยใหมีตะแกรงดักขยะ 
   (๖) บอผันน้ํา 
   (๗) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๘) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา  

บอสูบหรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ําเปด  -  ปด 
  ๑๔.๔ รายการคํานวณ  (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
   (๑) พื้นที่รองรับน้ําฝนหรือพื้นที่ระบายน้ําฝนลงสูทอหรือรางระบายน้ํา  

(ในหนวยตารางเมตร) 
   (๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ  หรือ  รางระบายน้ํา  (ในหนวยลูกบาศก

เมตรตอวินาที) 
   (๓) ขนาดของทอหรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ 
   (๔) ระดับความลาดเอียงของทอหรือรางระบายน้ํา 
   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอหรือรางระบายน้ํา 
   (๖) ความลึกของทองทอ  หรือรางระบายน้ํา 
   (๗) ขนาดบอผันน้ําและทอเขา-ออก  ตองใหปริมาณน้ําที่ เขาระบบ

บําบัดน้ําเสีย  (กรณีมีบอบําบัดน้ําเสียรวม)  และปริมาณน้ําฝนที่ผันออกสูแหลงน้ําสาธารณะในฤดูฝน
เปนไปตามขอ  ๑๔.๓  (๘) 

รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําข้ึนตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบได  โดย 
ผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
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  ๑๔.๕ เง่ือนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ 

   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมตํ่ากวา  
๔๐  เซนติเมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ําตองเปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสีย  
และน้ําฝนได  รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน  และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดยไมเสียหาย 

   (๓) ระดับความเอียงลาดของทอระบายน้ํา  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๔๐  
เซนติเมตร  ตองลาดเอียงไมตํ่ากวา  ๑ : ๕๐๐  และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียงไมตํ่ากวา  
๑ : ๑๐๐๐  ระดับความเอียงลาดนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา 

   (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาตรบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ําและ
ระดับน้ําที่เคร่ืองสูบน้ําเร่ิม  -  หยุดงาน  ใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดที่เคร่ืองสูบน้ํา
เร่ิมทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 

   (๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ํา  หรือแหลงน้ําสาธารณ  -  
ประโยชน  นอกจากจะมีระบบพิเศษ  เพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชน 

   (๖) บอพักของทอระบายน้ํา 
    ก. ประเภทจําหนายเฉพาะที่ดินหรือที่ดินพรอมอาคาร  ตองจัดใหมี  

บอพักประจําที่ดินทุกแปลงยอย 
    ข. ประเภทบานแถว  หรือประเภทตางจากขอ  ก.  ตองจัดใหมีบอพัก

หนึ่งบอตอที่ดินสองแปลง 
ทั้งนี้  ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน  และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน  

๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดทอ  และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา 
   (๗) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงตํ่าตางกันใหแสดง 
    ก. เสนชั้นความสูงตํ่าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา  

โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
    ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง  โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม 
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   (๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากใชลําราง
สาธารณะเปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึง
แหลงรองรองรับน้ําทิ้ง 

ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง  ๆ  ตามขอ
ตนทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทกุจุดที่มีการตัดผาน  หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๕ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๕.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตอง

ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนด  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๕.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมบีอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขา
ไปตรวจสอบคุณภาพน้ําไดตลอดเวลา 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจร  และสาธารณูปโภค 

 
 

ขอ ๑๖ ระบบและมาตรฐานของถนนที่จอดรถและการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอก
ที่ดินจัดสรร 

  ๑๖.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ 
   (๑) โครงการขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  

และมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
   (๒) โครงการขนาดกลางตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  

และมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร 
   (๓) โครงการขนาดใหญตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๒๔.๐๐  เมตร  

และมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร 
  ๑๖.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวง

แผนดินหรือทางสาธารณประโยชนตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๖.๑  
เวนแตจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 
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  ๑๖.๓ ระดับความสูงของหลังถนน 
   (๑) ตองใหสอดคลองกับระบบระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือ 

ทางสาธารณะที่ตอเนื่อง 
   (๓) ผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แอลฟลทติดคอนกรีต  หรือ

ลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความแนนตามมาตรฐานที่
หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนด 

  ๑๖.๔ ความลาดชันและทางเลี้ยว 
   (๑) ความลาดชันของผิวจราจร  ทุกจุดตองไมเกิน  ๗  สวน  ตอทางราบ  

๑๐๐  สวน   
   (๒) ทางเลี้ยว  หรือทางบรรจบกันตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา  ๖๐  องศา  

และในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอยกวา  ๓๗  เมตร  ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 
  ๑๖.๕ การปาดมุมถนน 
   (๑) ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  จะตองปาดมุม

ถนนใหกวางข้ึนอีกไมตํ่ากวาดานละ  ๑.๐๐  เมตร 
   (๒) ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา  ๙๐  องศา  จะตองปาดมุม

ใหกวางข้ึนอีกตามความเหมาะสม 
  ๑๖.๖ สะพาน  สะพานทอ  และทอลอด 
   (๑) ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซ่ึงกวางเกินกวา  ๓.๐๐  

เมตร  จะตองทําเปนสะพาน  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

   (๒) ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชนซ่ึงกวางตํ่ากวา  ๓.๐๐  เมตร  
จะตองทําเปนสะพานหรือทอลอดเหลี่ยมหรือทอลอดกลม  โดยใหสามารถระบายน้ําไดเพียงพอ  หลัง
ทอลึกจากผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๕๐  เซนติเมตร  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  ๑๖.๗ ใหติดต้ังปายสัญญาณจราจร  และอุปกรณสะทอนแสงไฟฟาใหเห็นไดชัด
ตรงจุดที่เปนเกาะกลางถนน  วงเวียน  ทางแยก  รอง  หรือสันนูนขวางถนนทุกแหง 
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  ๑๖.๘ ความปลอดภัยอื่น  ๆ 
   (๑) ไฟสองสวาง  ตองมีแสงสวางพอสมควร  ถนนในโครงการ  ใหมีไฟ

เปนระยะ  ๆ  หางกันพอสมควร 
   (๒) ใหกําหนดความปลอดภัยในดานอัคคีภัยไว  โดยติดต้ังหัวดับเพลิงไว

เปนระยะ  ๆ  โดยใหเปนไปตามมาตรฐานการประปาสวนภูมิภาค  หรือการประปาสวนทองถิ่น 
  ๑๖.๙ เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม  ความมั่นคง  แข็งแรง  

ความปลอดภัย  ความสวยงามเปนระเบียบ  และการผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  มีอํานาจที่จะส่ังการใหปรับเปลี่ยนขนาดเขตทิศทางเดินรถ  ระดับ  และความลาดชัน  
ทางเลี้ยว  ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  สวนประกอบของถนนและปายสัญญาณจราจร 

  ๑๖.๑๐ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวนอกจากปฏิบัติตามขอ  ๒๐  แลว  ตองจัด
ใหมีที่จอดรถเพิ่มเติม  ๑  แปลงตอ  ๑  คัน  ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมี
ลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ  ใหมีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร 

   (๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ  หรือทํามุมกับทางเดิน
รถนอยกวา  ๓๐  องศา  ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร 

   (๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถต้ังแต  ๓๐  องศาขึ้นไป  
ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๕.๕๐  เมตร 

กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถ  ๑  แปลง  
ตอ  ๑  คัน  และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ  ๑๖.๑๐  (๑)  (๒)  และ  (๓) 

กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 
ขอ ๑๗ ระบบและมาตรฐานของทางเทาและทางจักรยาน 
  ๑๗.๑ ถนนดานที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยตองจัดใหมีทางเทาสําหรับ

คนเดินตามขนาดที่กําหนดไวในขอ  ๑๖.๑  ทั้งนี้ความกวางของทางเดินเทาสุทธินับจากเขตแปลงที่ดิน
ตองไมตํ่ากวา  ๑.๐๐  เมตร  ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีส่ิงกีดขวาง 

กรณีที่เปนโครงการจัดสรรที่ดินขนาดกลาง  และขนาดใหญตองจัดใหมีทางจักรยานตาม
มาตรฐานที่หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนดหรือตามมาตรฐานทางวิชาการประกอบอยูในทางเทาดวย 
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  ๑๗.๒ ระยะยกระดับสูงกวาผิวจราจร  ๑๕  เซนติเมตร  สม่ําเสมอกันไปตลอด
ความยาวถนน   

  ๑๗.๓ วัสดุปูทางเทา  ตองทําดวยวัสดุซ่ึงปกติไมเปลี่ยนแปลงสภาพไดงายโดยน้ํา  ไฟ  
หรือดินฟาอากาศ 

  ๑๗.๔ ขอบทางเทา  ตองเปนคันดินหินสูงระหวาง  ๑๒  ถึง  ๑๕  เซนติเมตร 
  ๑๗.๕ จุดที่เปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอย  ใหลดคันหินลง  โดยทําเปนทางลาด

ใหรถเขาออกได  แตใหรักษาระดับทางเทาใหสูงเทาเดิมทางเทาสวนที่เปนทางเขาออกนี้  ใหทําผิวจราจร
เชนเดียวกับ  ขอ  ๑๖.๓  (๓) 

  ๑๗.๖ การปลูกตนไม  หรือติดต้ังอุปกรณประดับถนนตองไมลํ้าลงมาในสวนที่
เปนทางเดินเทา  ตนไมที่มีขนาดใหญ  ควรกันเขตนอกทางเทาเปนพิเศษขนาดอยางนอย  ๑.๐๐  X  ๑.๐๐  เมตร 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อการสาธารณูปโภค 

 
 

ขอ ๑๘  ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปนตอการรักษา  
สภาพแวดลอม  ความปลอดภัย  การสงเสริมสภาพความเปนอยูและบริหารชุมชน 

  ๑๘.๑ ระบบไฟฟา  ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทํา
ตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการหรือองคกรของรัฐ  หรือนิติบุคคลอื่น  
ซ่ึงมหีนาที่ควบคุมเร่ืองไฟฟา 

  ๑๘.๒ ระบบประปา  ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา  ในกรณีที่ดินจัดสรร
ต้ังอยูในบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค  การประปาสวนทองถิ่น  หรือนิติบุคคลอื่นผูรับผิดชอบ  
แลวแตกรณีสามารถใหบริการได  ตองใชบริการของหนวยงานนั้น  ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ให
ผูจัดสรรที่ดินเสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา  พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายงานการ
คํานวณโดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูลงนามรับรองแบบ
และรายการคํานวณดังกลาว  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดแลวแตกรณี 

  ๑๘.๓ ระบบโทรศัพท  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินจะจัดบริการโทรศัพทใหแกผูซ้ือ
ที่ดินจัดสรรใหแสดงแผนการดาํเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมืองและการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น 

 
 

ขอ ๑๙ ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  และการพิจารณาเกี่ยวกับ
คําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ  เชน  กฎหมายวาดวยการผังเมือง  กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
กฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  เปนตน 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดอื่นเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
 

 

ขอ ๒๐ สวน  ที่จอดรถสวนกลาง  สนามกีฬา  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหารสําหรับ
พนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน  และอื่น  ๆ   

ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะขางตนไมนอยกวารอยละ  ๕  
ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งหมด  โดยใหมีพื้นที่สวนไมนอยกวา  รอยละ  ๒  ของพื้นที่จําหนาย  ทั้งนี้ไมให
แบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแปลง  เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร 

ขอ ๒๑ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น   
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  (๑) ที่ดินเปลาตองใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  
๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวา 
ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น  ๆ   
เชน  ถนน  สวน  สนามกีฬา  ที่จอดรถสวนกลาง  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน  
สถานพยาบาลเบื้องตน  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 
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  (๒) ที่ดินพรอมอาคารตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา  
๔.๐๐  เมตร  และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  (๓) พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานกังาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๒๓ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาว  ตามขอ  ๒๒  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๒  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่
เปนที่ต้ังสํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ประสงค  พิทูรกิจจา 
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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