
หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔ (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง
โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้ เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้   

ใหใชขอกําหนดนี้แทน 
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  พิจารณาเห็นเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนในการอุตสาหกรรม  ที่สงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรีจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได  โดยมติเอกฉันท 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

 
หมวด  ๑ 

หลักเกณฑการจัดทําแผนผังโครงการ  และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
 

 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
  ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้ 
  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดินตองจัดบริเวณแยกที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม 
   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
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   (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวงหรือทางสาธารณะ

ภายนอก 

   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ต้ังอยูในบริเวณ...

(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแกแผนผังที่แสดง 

   (๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 

   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ที่อยูภายในบริเวณและบริเวณ

ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 

   (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดินทั้งของราชการและสวนบุคคล 

   (๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอของ

โครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย โดยใหแสดงรายละเอียดการจัดสรรที่ดินของโครงการ

ตอเนื่องไวดวย 

  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแกแผนผังที่แสดง 

   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภทของ

อุตสาหกรรม 

   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและเสนทางถนน 

  ๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแกแผนผังที่แสดงรายละเอียด

ของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  เชน 

   (๑) ระบบไฟฟา 

   (๒) ระบบประปา 

   (๓) ระบบการระบายน้ํา 

   (๔) ระบบการบําบัดน้ําเสีย 

   (๕) ระบบถนนหรือทางน้ํา 

   (๖) ระบบการสงน้ํา 

   (๗) แหลงน้ํา 
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   (๘) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ 

   (๙) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน  และสภาพหลังจาก

การปรับปรุงพัฒนาแลว  รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผังแตละรายการใหเปนไปตามประกาศของ

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A1  โดยให 

มุมดานลางขางขวา  จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)   

ชื่อโครงการ  ชื่อเจาของที่ดิน  ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและ

วิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

วิศวกรรมและหรือสถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจดัสรรที่ดิน 

  ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความ 

ในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการ

จัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังรายการตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  

(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับการ

เห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

(ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๖.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่รับผิดชอบที่ดิน

เกิดความเหมาะสมในการจัดทําอุตสาหกรรม  ทั้งบริเวณสวนจําหนายและสวนสาธารณูปโภค 

  ๖.๔ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน  จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอนตาม

ระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ 

  ๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
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  ๖.๗ สิทธิของผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัดใหมี

ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 

  ๖.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 

  ๖.๙ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตอง

ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ

เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสินและขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 

 
หมวด  ๒ 

ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 
 

 

ขอ ๗ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมใหพิจารณาจากจํานวนที่ดินที่ทํา

การรังวัดแบงเปนแปลงยอยและจํานวนเนื้อที่เพื่อจัดจําหนายทั้งโครงการ  โดยแบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

  ๗.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการตํ่ากวา  

๙๙  ไร 

  ๗.๒ ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๑๐๐ - ๑๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่  ๙๙ - ๔๐๐  ไร 

  ๗.๓ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๒๐๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ

เกินกวา  ๔๐๐  ไร 

ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  ที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายเฉพาะที่ดินตองมี

เนื้อที่แตละแปลงไมตํ่ากวา  ๖๐  ตารางวา  ถาเปนหองแถวหรือตึกแถวตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๑๖  ตารางวา 

ขอ ๙ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ 
 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๑๐ ระบบและมาตรฐานทางถนนประเภทตาง ๆ  ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  รวมทั้งการ
ตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 
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  ๑๐.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง

ของเขตทางและผิวจราจร  ดังนี้ 

   (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  

๑๒.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 

   (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดกลาง  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  

๑๖.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร 

   (๓) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  

๒๔.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร 

   โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ  ใหจัดทําทางเทาและทางจักรยานดวย  

ทั้งนี้ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรม 

  ๑๐.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หรือทางสาธารณประโยชนตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๐.๑  นอกจาก

จะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีที่กลับรถ  ดังนี้ 

  ๑๑.๑ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๑๐๐  เมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทํา 

ที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน 

  ๑๑.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา  ๕๐๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ  ๕๐๐  เมตร  

แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ  ๕๐๐  เมตร  ตองจัดทําที่กลับรถ  ตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

   ๑๑.๒.๑ หากระยะต้ังแตจุดที่ครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน

ของถนนมีระยะไมเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน  โดยไมตองจัดทําที่

กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ  ๕๐๐  เมตรจุดสุดทาย 

   ๑๑.๒.๒ หากระยะต้ังแตจุดที่ครบ  ๕๐๐  เมตร  จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน

ของถนนมีระยะเกิน  ๒๕๐  เมตร  ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย 

  ๑๑.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 

   ๑๑.๓.๑ กรณีที่เปนวงเวียน  ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมตํ่ากวา  

๘.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร 
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   ๑๑.๓.๒ กรณีที่เปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที  ดานละ 

ไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  ทั้งสองดาน  ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  และตองปาดมุมถนนขางละ  

๒.๐๐  เมตร 

  ๑๑.๔ ระดับความสูงของหลังถนน 

   ๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 

   ๑๑.๔.๒ ถนนที่เปนทางแยกตองปาดมุมถนนที่ทางแยกขางละ  ๓.๐๐  เมตร  

และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง 

   ๑๑.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแอสฟลทติดคอนกรีต  หรือ

คอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น  หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุ 

พื้นทางหรือลูกรัง  หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ 

ขอ ๑๒ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร 

ขอ ๑๓ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติม  ๑  แปลง  ตอ  ๑  คัน

ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ  ใหมีความกวางไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร  

และความยาวไมนอยกวา  ๕.๐๐  เมตร 

(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ  หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา  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  ๑๓ (๑),  (๒)  และ  (๓) 

กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 

ขอ ๑๔ สะพาน  สะพานทอ  และทอลอด  ใหจัดทําตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยมีความกวางผิวจราจรไมนอยกวาผิวจราจรของถนนภายในโครงการที่ตอเชื่อม 
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หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๑๕ ระบบไฟฟาผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน
แผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการ  หรือองคกรของรัฐหรือนิติบุคคลอื่น  ซ่ึงมีหนาที่
ควบคุมเร่ืองไฟฟา 

ขอ ๑๖  ระบบประปา  ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา  ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูใน
บริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค  การประปาสวนทองถิ่น  หรือนิติบุคคลอื่นผูรับผิดชอบแลวแตกรณี
สามารถใหบริการได  ตองใชบริการของหนวยงานนั้น  ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ใหผูจัดสรรที่ดิน
เสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา   พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณ  โดยมี
วิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการ
คํานวณดังกลาว  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรีแลวแตกรณี 

 
หมวด  ๕ 

ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 

 

ขอ ๑๗ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและขอบัญญัติหรือ
ขอบังคับของทองถิ่นที่ที่ดินจัดสรรต้ังอยู  ในกรณีไมมีขอบัญญัติหรือขอบังคับเชนวานั้นใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรีที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่ 

 
หมวด  ๖ 

ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

 

ขอ ๑๘ ระบบการระบายน้ํา 
   ๑๘.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ  และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน

โครงการ  โดยใชทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง  ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
   ๑๘.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย  

ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  ตองไมเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอม 
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  ๑๘.๓ การระบายน้ําออกจากโครงการจะตองไดรับอนุญาตหรือยินยอมจากผูดูแล

รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ 

  ๑๘.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 

    (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติ  ไมนอยกวา  

๕  ป  ของจังหวัดเพชรบุรี  และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคา   

ไมตํ่ากวา  ๐.๖ 

    (๒) ปริมาณไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน  ตองไมตํ่ากวา  ๒๐  ลูกบาศกเมตร

ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร  หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซ่ึงตองเชื่อถือไดในทางวิชาการ  

โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ  รางระบายน้ําหรือคูคลอง 

  ๑๘.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย 

    (๑) ทอระบายน้ํา  และบอพัก  (พรอมฝา)  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 

    (๒) บอสูบหรือสถานีสูบ  (ถามี)  ภายในตองมีเคร่ืองสูบน้ํา  ตะแกรงดักขยะ

และบริเวณดักเศษดิน  หิน  กรวดทราย 

    (๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ  โดยใหมีตะแกรงดักขยะ 

    (๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา  และจากระบบบาํบัดน้ําเสีย  (ถามี) 

    (๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา  บอสูบ

หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา  เปด - ปด 

  ๑๘.๖ รายการคํานวณ  (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 

    (๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน  หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนสูทอหรือรางระบายน้ําหรือคูคลอง  

(ในหนวยตารางเมตร) 

    (๒) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ   หรือรางระบายน้ํา   หรือคูคลอง  (ในหนวย

ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 

    (๓) ขนาดของทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลองแตละบริเวณ 

    (๔) ระดับความลาดเอียงของทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 

    (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 

    (๖) ความลึกของทองทอ  หรือรางระบายน้ํา  หรือคูคลอง 
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  รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําข้ึนตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  และสอดคลองกับรายการ

คํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ  และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบได  

โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๘.๗ กรณีการใชระบบทอระบายน้ําจะตองทําแผนผังระบบทอระบายน้ําและ 

การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ  ดังนี้ 

    (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมตํ่ากวา  

๐.๔๐  เมตร  ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

    (๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา  ตอง 

     ก.  เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได 

     ข.  รับน้ําหนักจากพื้นที่ดานบน  และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดยไม

เสียหาย 

    (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา   ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๐.๔๐  เมตร  

ตองลาดเอียงไมตํ่ากวา  ๑ : ๕๐๐  และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียง  ไมตํ่ากวา  ๑ : ๑๐๐๐  

ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา 

    (๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา  ปริมาณบอสูบ  หรือสถานีสูบน้ําและ

ระดับน้ําที่เคร่ืองสูบน้ํา  เร่ิมหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ  โดยระดับน้ําสูงสุดที่เคร่ืองสูบน้ํา 

เร่ิมทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา 

    (๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ําและหรือแหลงน้ํา

สาธารณประโยชนนอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือ

แหลงน้ําสาธารณประโยชน 

    (๖) บอพักทอระบายน้ํา  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอยและตองแยกทอระบายน้าํ

เขาบอพักออกจากกัน  และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน  ๑๕.๐๐  เมตร  โดยตองมีทุกจุดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงขนาดทอ  และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา 

    (๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงตํ่าตางกัน  ใหแสดง 

     ก.  เสนชั้นความสูงตํ่าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา

โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
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     ข.  ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง  โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม 

    (๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากใชลํารางสาธารณะ

เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับ

น้ําทิ้งตลอดจนวิเคราะหผลกระทบวาแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ  มีความสามารถรองรับปริมาณและอัตรา

การระบายน้ําทิ้งได  โดยไมกอความเสียหายตอสภาพแวดลอมของแหลงรองรับน้ําทิ้งนี้ 

ในกรณีแยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบรายละเอียดและ

รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ  ตามขอ

ขางตนทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน  หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๙ ระบบบําบัดน้ําเสีย 

  ๑๙.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตองไดรับ

การบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  หรือ

กฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๙.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ  เฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย

หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  และแตละระบบ

เหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณทาง

วิชาการ  โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๙.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขาไป

ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา 

ขอ ๒๐ การจัดการกากอุตสาหกรรม  (ถามี)  ตองมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตามที่

หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 
 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผังเมือง 

 

 

ขอ ๒๑ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย

การผังเมือง 
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หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ 

 

 

ขอ ๒๒ ผูจัดสรรที่ดินตองกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะอื่นไมนอยกวา

รอยละ  ๕  ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งหมด   เชน   สวน  ที่จอดรถสวนกลาง  สนามกีฬา  ศูนยฝกอบรม

พนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตน  โดยใหมีพื้นที่เปนสวนไมนอยกวา 

รอยละ  ๒  ของพื้นที่จําหนาย  ทั้งนี้  ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่ 

แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค  จะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน

จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น   ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล

หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา   

๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวา   

ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ   

เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  ที่จอดรถสวนกลาง  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหาร

สําหรับพนักงาน  สถานพยาบาลเบื้องตนและหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

(๒) ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา   

๔.๐๐  เมตร  และใหมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

(๓) พื้นที่ ส วนอื่ น ซ่ึ งผู จั ดสรรที่ ดินได จัดไว   เพื่ อ เปนที่ ต้ั ง สํ านักงานของนิ ติบุ คคล 

หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่ 

ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว 

ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรร

ที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม

กฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๒๔ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน

ดังกลาวตามขอ  ๒๓ (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๓ (๒)  เปนสาธารณูปโภคสําหรับที่ดินที่เปน
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ที่ต้ังพื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 

นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  เชน  สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ตามขอ  ๒๓ (๓)  ผูจัดสรรที่ดินตองให 

นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อที่ไมนอยกวา  

๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๒๕ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ๆ   

ใหผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรรและสถานที่

ประชุมตามสมควร 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สยุมพร  ล่ิมไทย 

ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี 
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 


