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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง
โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรม โดยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ข อ กํ า หนดนี้ เ รี ย กว า “ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาเห็นเปนการจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการอุตสาหกรรม ที่สงผลทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรีจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได โดยมติเอกฉันท
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผังโครงการ และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดินดังนี้
๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดินตองจัดบริเวณแยกที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
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(๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวงหรือทางสาธารณะ
ภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดิน ที่ขอทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ตั้งอยูในบริเวณ...
(ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)”
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแกแผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและบริเวณ
ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดินทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอของ
โครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย โดยใหแ สดงรายละเอียดการจัดสรรที่ดินของโครงการ
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 ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและ
วิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมและหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
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
เห็น ชอบจากหน วยงานที่รับ ผิดชอบตามกฎหมายวาดว ยการสงเสริมและรัก ษาคุ ณภาพสิ่งแวดลอ ม
(ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่รับผิดชอบที่ดิน
เกิดความเหมาะสมในการจัดทําอุตสาหกรรม ทั้งบริเวณสวนจําหนายและสวนสาธารณูปโภค
๖.๔ วิธี การในการจั ด จํา หน า ยที่ ดิน จะจํ า หน ายโดยวิธี เ งิน สดหรือ เงิ น ผอ นตาม
ระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและหรือบริการสาธารณะ
๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
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๖.๗ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัดใหมี
ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๖.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดิน ในที่ดิน แปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
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 หรือเนื้อที่ทั้งโครงการต่ํากวา
๙๙ ไร
๗.๒ ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๑๐๐ - ๑๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ ๙๙ - ๔๐๐ ไร
๗.๓ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๒๐๐ แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ
เกินกวา ๔๐๐ ไร
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ที่ดินแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายเฉพาะที่ดินตองมี
เนื้อที่แตละแปลงไมต่ํากวา ๖๐ ตารางวา ถาเปนหองแถวหรือตึกแถวตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๑๖ ตารางวา
ขอ ๙ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับคมนาคม การจราจรและความปลอดภัย
ขอ ๑๐ ระบบและมาตรฐานทางถนนประเภทตาง ๆ ในที่ดิน จัดสรรทั้งหมด รวมทั้งการ
ตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๑

๑๐.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร ดังนี้
(๑) ถนนที่ใ ชในโครงการขนาดเล็ก ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา
๑๒.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดกลาง ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา
๑๖.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
(๓) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา
๒๔.๐๐ เมตร โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ ใหจัดทําทางเทาและทางจักรยานดวย
ทั้งนี้ใหพิจารณาความเปนไปไดทางวิศวกรรม
๑๐.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรือทางสาธารณประโยชนตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๐.๑ นอกจาก
จะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
ขอ ๑๑ ถนนในโครงการที่เปนถนนปลายตัน ตองจัดใหมีที่กลับรถ ดังนี้
๑๑.๑ ถนนที่ มี ร ะยะยาวเกิ น กว า ๑๐๐ เมตร แต ไ ม เกิ น ๕๐๐ เมตร ให จั ดทํ า
ที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน
๑๑.๒ ถนนที่มีระยะยาวเกินกวา ๕๐๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถทุกระยะ ๕๐๐ เมตร
แตหากมีระยะเปนเศษไมครบ ๕๐๐ เมตร ตองจัดทําที่กลับรถ ตามเงื่อนไขตอไปนี้
๑๑.๒.๑ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะไมเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนน โดยไมตองจัดทําที่
กลับรถในบริเวณที่ครบระยะ ๕๐๐ เมตรจุดสุดทาย
๑๑.๒.๒ หากระยะตั้งแตจุดที่ครบ ๕๐๐ เมตร จุดสุดทายไปจนถึงจุดปลายตัน
ของถนนมีระยะเกิน ๒๕๐ เมตร ใหจัดทําที่กลับรถที่บริเวณปลายตันของถนนดวย
๑๑.๓ ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้
๑๑.๓.๑ กรณีที่เปนวงเวียน ตองมีรัศมีความโคงวัดถึงกึ่งกลางถนนไมต่ํากวา
๘.๐๐ เมตร และผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร
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๑๑.๓.๒ กรณีที่เปน รูปตัวที (T) ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที ดานละ
ไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร ทั้งสองดาน ผิวจราจรกวางไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร และตองปาดมุมถนนขางละ
๒.๐๐ เมตร
๑๑.๔ ระดับความสูงของหลังถนน
๑๑.๔.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๑๑.๔.๒ ถนนที่เปน ทางแยกตองปาดมุม ถนนที่ทางแยกขางละ ๓.๐๐ เมตร
และตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
๑๑.๔.๓ ผิวจราจรอาจเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแอสฟลทติดคอนกรีต หรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กลาดดวยแอสฟลทหรือปูทับดวยวัสดุอื่น หรือลาดยางแอสฟลทรองดวยชั้น วัสดุ
พื้นทางหรือลูกรัง หรือวัสดุอื่นที่มีมาตรฐานวิศวกรรมรองรับ
ขอ ๑๒ ความลาดชันและทางเลี้ยวใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมจราจร
ขอ ๑๓ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถเพิ่ม เติม ๑ แปลง ตอ ๑ คัน
ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดินแปลงยอยใหมีลักษณะ ดังนี้
(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร
และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา ๓๐ องศา
ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต 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 ซึ่งมีหนาที่
ควบคุมเรื่องไฟฟา
ขอ ๑๖ ระบบประปา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูใน
บริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนทองถิ่น หรือนิติบุคคลอื่น ผูรับผิดชอบแลวแตกรณี
สามารถใหบริการได ตองใชบริการของหนวยงานนั้น ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้ใหผูจัดสรรที่ดิน
เสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณ โดยมี
วิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุม เปนผูลงนามรับรองแบบและรายการ
คํานวณดังกลาว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรีแลวแตกรณี
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๗ การกํา จัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลใหเปน ไปตามกฎหมายวาดวยการรัก ษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและขอบัญญัติหรือ
ขอบังคับของทองถิ่นที่ที่ดินจัดสรรตั้งอยู ในกรณีไมมีขอบัญญัติหรือขอบังคับเชนวานั้นใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรีที่จะพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๘ ระบบการระบายน้ํา
๑๘.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากกิจกรรมตาง ๆ และน้ําฝนจากพื้นที่ภายใน
โครงการ โดยใชทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม
๑๘.๒ ปริมาณและคุณภาพของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย
ไปสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง (คูคลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด) ตองไมเกิดความเสียหายตอสภาพแวดลอม
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๑๘.๓ การระบายน้ํ าออกจากโครงการจะตอ งได รับอนุญาตหรื อยิน ยอมจากผูดูแ ล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ
๑๘.๔ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา
(๑) ปริมาณน้ําฝน ใชเกณฑปริมาณฝนตกปกติโดยเฉลี่ยในคาบอุบัติ ไมนอยกวา
๕ ป ของจังหวัดเพชรบุรี และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดิน แปลงยอยตองมีคา
ไมต่ํากวา ๐.๖
(๒) ปริมาณไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน ตองไมต่ํากวา ๒๐ ลูกบาศกเมตร
ตอความยาวทอระบายน้ํา ๑ กิโลเมตร หรือคาอื่นตามขอมูลที่อางอิงซึ่งตองเชื่อถือไดในทางวิชาการ
โดยตองสอดคลองกับประเภทวัสดุของทอ รางระบายน้ําหรือคูคลอง
๑๘.๕ ระบบการระบายน้ําประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํา และบอพัก (พรอมฝา) หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๒) บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดิน หิน กรวดทราย
(๓) บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
(๔) แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ถามี)
(๕) กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ํา เปด - ปด
๑๘.๖ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) พื้นที่รองรับน้ําฝน หรือพื้นที่ระบายน้ําฝนสูทอหรือรางระบายน้ําหรือคูคลอง
(ในหนวยตารางเมตร)
(๒) ปริ ม าณน้ํ า ที่ จ ะเข า สู ท อ หรื อ รางระบายน้ํ า หรื อ คู ค ลอง (ในหน ว ย
ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
(๓) ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลองแตละบริเวณ
(๔) ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
(๖) ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา หรือคูคลอง
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รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคลองกับรายการ
คํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๘.๗ กรณี ก ารใช ร ะบบท อ ระบายน้ํ า จะต อ งทํ า แผนผั ง ระบบท อ ระบายน้ํ า และ
การจัดทํารายการคํานวณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ขนาดเสน ผาศูน ยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวา
๐.๔๐ เมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา ตอง
ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสียและน้ําฝนได
ข. รับน้ําหนักจากพื้น ที่ดานบน และยานพาหนะที่สัญจรผานไดโดยไม
เสียหาย
(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร
ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียง ไมต่ํากวา ๑ : ๑๐๐๐
ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริม าณบอสูบ หรือสถานีสูบน้ําและ
ระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ํา เริ่มหรือหยุดทํางานใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานหรือกีดขวางทางน้ําและหรือแหลงน้ํา
สาธารณประโยชนนอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือ
แหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บอพักทอระบายน้ํา ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอยและตองแยกทอระบายน้าํ
เขาบอพักออกจากกัน และระยะหางระหวางบอพักตองไมเกิน ๑๕.๐๐ เมตร โดยตองมีทุกจุดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดทอ และจุดบรรจบของทอหรือรางระบายน้ํา
(๗) กรณีพื้นที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกัน ใหแสดง
ก. เสนชั้นความสูงต่ําของพื้น ที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา
โดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตร หรือนอยกวา
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ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม
(๘) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง หากใชลํารางสาธารณะ
เปนทางระบายน้ําใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับ
น้ําทิ้งตลอดจนวิเคราะหผลกระทบวาแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ มีความสามารถรองรับปริมาณและอัตรา
การระบายน้ําทิ้งได โดยไมกอความเสียหายตอสภาพแวดลอมของแหลงรองรับน้ําทิ้งนี้
ในกรณี แยกระบบระบายน้ํา เสียออกจากระบบระบายน้ํ าฝนให แสดงแบบรายละเอี ยดและ
รายการคํานวณทางวิชาการของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบตองมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอ
ขางตนทั้งหมดรวมทั้งระดับและรูปตัดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๑๙ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๙.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตองไดรับ
การบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
กฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๑๙.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระ เฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได และแตละระบบ
เหลานั้นจะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณทาง
วิชาการ โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๙.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขาไป
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา
ขอ ๒๐ การจั ดการกากอุ ตสาหกรรม (ถามี) ตอ งมีประสิท ธิภาพและไดม าตรฐานตามที่
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับผังเมือง
ขอ ๒๑ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมือง
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หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสงเสริมบริหารการจัดการโครงการ
ขอ ๒๒ ผูจัดสรรที่ดินตองกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะอื่นไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของพื้ นที่จัดจําหนายทั้งหมด เชน สวน ที่จอดรถสวนกลาง สนามกีฬา ศูน ยฝกอบรม
พนั กงาน ห องอาหารสําหรับพนั กงาน สถานพยาบาลเบื้ องต น โดยให มีพื้ น ที่เป น สวนไม น อยกว า
รอยละ ๒ ของพื้นที่จําหนาย ทั้งนี้ ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่
แตละแหงไวไมต่ํากวา ๑ ไร
ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดิน รายใดมีความประสงค จะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ ดิ น เปล าต องจั ดให มี เนื้ อที่ ไม น อยกว า ๒๐ ตารางวา และมี ความกว างไม น อยกว า
๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวน แตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวา
ก็ใ หเปน ไปตามขอบัญญัติของทองถิ่น นั้น โดยตําแหนงที่ดิน ใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา ที่จอดรถสวนกลาง ศูน ยฝกอบรมพนักงาน หองอาหาร
สําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตนและหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ ดิ น พร อ มอาคาร ต อ งมี เ นื้ อ ที่ ไ ม น อ ยกว า ๑๖ ตารางวา มี ความกว า งไม น อ ยกว า
๔.๐๐ เมตร และใหมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้ น ที่ ส ว นอื่ น ซึ่ ง ผู จั ด สรรที่ ดิ น ได จั ด ไว เพื่ อ เป น ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานของนิ ติ บุ ค คล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรร
ที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๔ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๒๓ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๓ (๒) เปนสาธารณูปโภคสําหรับที่ดินที่เปน
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ที่ตั้งพื้น ที่สวนอื่น ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปน ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เชน สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๒๓ (๓) ผูจัดสรรที่ดิน ตอ งให
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา
๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๕ ในการประชุม จั ดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ๆ
ใหผูจัดสรรที่ดิน ตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดิน จัดสรรและสถานที่
ประชุมตามสมควร
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สยุมพร ลิ่มไทย
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

