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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
ปทุมธานี  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู
อาศัยและพาณิชยกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๒”   

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ขอ ๔ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้

ใหใชขอกําหนดนี้แทน 
ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี  พิจารณาเห็นเปนการจําเปน

เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของที่ดิน   
การผังเมืองคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี  จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการ
เฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

 

 

ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม  ผูขอตองจัดใหมีแผนผัง

การจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 
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  ๖.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
   (๓) เสนทางที่เขา - ออก  สูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง  หรือทาง

สาธารณะภายนอก 
   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

โดยระบุขอความตอไปนี้  คือ  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร  ต้ังอยูในบริเวณ........................(ระบุรายละเอียด 
ตามกฎหมายวาดายการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๖.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) รูปตอของแปลงเอกสารสิทธิที่ดินที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน 
   (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ  ที่อยูภายในบริเวณและ

บริเวณที่อยูติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) รายละเอียดของที่ดินที่ใชเปนทางเขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดิน 

จากทางหลวงหรือทางสาธารณะภายนอก 
   (๔) ในกรณีที่โครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการใหแสดงการเชื่อมตอ 

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
   (๕) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของราชการและสวนบุคคล 
  ๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท 

การใชที่ดินแตละแปลง 
   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ 

และเสนทางถนน 
  ๖.๔ แผนผังและแบบกอสรางระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแก  

แผนผังและแบบกอสรางที่แสดงรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  
ดังนี้ 

   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบประปา 
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   (๓) ระบบการระบายน้ํา 

   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๕) ระบบถนน  และทางเทา 

   (๖) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้  สําหรับระบบไฟฟา  และระบบประปา  รวมถึงระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หากผูขอจัดสรร

ใหหนวยงานของราชการหรือองคการของรัฐเปนผูดําเนินการ  ไมตองแสดงแบบกอสรางระบบดังกลาว 

แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพ

หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A1  โดยใหมุมดานลาง

ดานขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่บริเวณการจัดสรรที่ดินมีขนาดใหญ)  ชื่อโครงการ  

ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ  

พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และหรือ

สถาปตยกรรมดวย 

ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความ 

ในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  

เพื่อเปนหลกัฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังมีรายการตอไปนี้ 

  ๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอม  จากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับ 

น้ําทิ้ง  (ในกรณีตองไดรับอนุญาต) 

  ๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

(ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๗.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใชบริการของการประปานครหลวง  การประปา 

สวนภูมิภาค  หรือการประปาสวนทองถิ่น  ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวาสามารถ

ใหบริการได  หากจัดระบบการประปาสัมปทาน  ใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการ

ประปา  ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  ๕๘ 
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  ๗.๔ ในกรณีจัดใหมีระบบไฟฟา  ระบบประปาที่ใชบริการของหนวยงานภาครัฐ  
ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้น  วาสามารถใหบริการได 

  ๗.๕ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร  การกําหนดระดับความสูงตํ่าของพื้นดินและวัสดุที่นํามาใชในการ 
ถมปรับที่ดิน  ทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

  ๗.๖ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน  อาคารและสิ่งปลูกสรางจะจําหนาย  โดยวิธี
ชําระเปนเงินสดหรือเงินผอนสงเปนงวดตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๗.๗ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
  ๗.๘ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๗.๙ สิทธิของผูซ้ือ  ในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัด 

ใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๗.๑๐ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๗.๑๑ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตอง

ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสินและขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๗.๑๒ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 

 

ขอ ๘ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม  ใหพิจารณาจาก
จํานวนที่ดินที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจัดจําหนายหรือจํานวนเนื้อที่  โดยแบงเปน  ๓  ขนาด  คือ 

  ๘.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการตํ่ากวา  
๑๙  ไร 

  ๘.๒ ขนาดกลาง  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๑๐๐-๔๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ  
๑๙ - ๑๐๐  ไร 

  ๘.๓ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๕๐๐  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการเกินกวา  
๑๐๐  ไร 
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ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและการพาณิชยกรรม  ที่ดินแปลงยอยจะตองมีขนาด

และเนื้อที่ของที่ดินแยกเปนประเภท  ดังนี้ 

  ๙.๑ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน  หรือที่ดินพรอมอาคารประเภท

บานเด่ียว  ที่ดินแปลงยอยตองมีขนาดความกวางหรือความยาวไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  และมีเนื้อที่ 

ไมตํ่ากวา  ๕๐  ตารางวา  หากความกวางหรือความยาวไมไดขนาดดังกลาว  ตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา   

๖๐  ตารางวา 

  ๙.๒ การจัดสรรที่ ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแฝด   ที่ ดิน 

แตละแปลงตองมีความกวางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  และมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๓๕  ตารางวา 

  ๙.๓ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถว  หรืออาคาร

พาณิชย  ที่ดินแตละแปลงตองมีความกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๑๖  ตารางวา 

ขอ ๑๐ ระยะหางของตัวอาคารจากเขตที่ ดินและการเวนชองวางระหวางแปลงที่ ดิน   

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  เปนเศษเสี้ยว  หรือมีรูปรางที่ไมสามารถ 

ใชประโยชนได 

ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการจัดขนาด  และจํานวนของระบบสาธารณูปโภคและบริการ

สาธารณะใหเพียงพอตอการใชประโยชนในที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินในอนาคต  ใหที่ดินแปลงอื่น

ในโครงการจัดสรรที่ดินซ่ึงมีเนื้อที่เกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  จะตองนํามารวมเพื่อคํานวณจํานวน

แปลงที่ดินใหม  โดยใชเกณฑเฉลี่ยเนื้อที่  ๑๐๐  ตารางวา  ตอ  ๑  แปลง  จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณ 

ไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนที่ดินแปลงยอยที่จัดขนาดตามเกณฑกําหนดเพื่อใชในการ

กําหนดขนาดและจํานวนระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะตามขออื่น ๆ  ตอไป 

หากลักษณะทั่วไปของการจัดสรรที่ดินเปนการแบงที่ดินแปลงยอยเปนประเภทบานแฝด   

บานแถวและอาคารพาณิชยรวมกันเกินกวารอยละ  ๕๐  ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งโครงการ  ใหใชเกณฑเฉลี่ย

ของเนื้อที่บานแฝดบานแถว  และอาคารพาณิชยทุกแปลงในโครงการ ฯ  นั้น  เปนเกณฑเฉลี่ยตอ   

๑  แปลง  จํานวนแปลงที่ดินที่คํานวณไดจากเกณฑเฉลี่ยนี้ใหนําไปรวมกับจํานวนบานแฝด  บานแถว  

และอาคารพาณิชย  เพื่อใชในการกําหนดขนาด  และจํานวนระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ

ตามขออื่น ๆ  ตอไป 



หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 

 

ขอ ๑๓ การกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
การจัดการใหพื้นที่บริเวณโครงการจัดสรรที่ดินปราศจากขยะมูลฝอย  ใหเปนไปตาม

ขอบัญญัติทองถิ่น  หากไมมีขอบัญญัติเชนวานั้น  ใหผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินแสดงรายละเอียด
การดําเนินการจัดเก็บและทําลายส่ิงปฏิกูลเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานีพิจารณา 
ตามความเหมาะสม 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 

ขอ ๑๔ ระบบการระบายน้ํา 
  ๑๔.๑ การระบายโดยระบบทอและรางระบายน้ํา  ที่ออกแบบเปนระบบอยางถูกตอง

ตามหลักวิชา   
  ๑๔.๒ ปริมาณน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไปสู 

แหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คู  คลองหรือทางน้ําสาธารณะอื่นใด)  ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
ขางเคียงและจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  (ในกรณีที่ตอง
ไดรับอนุญาต) 

  ๑๔.๓ ความสามารถในการรองรับปริมาณน้ําของระบบการระบายน้ํา 
   (๑) ปริมาณน้ําฝน  ใชเกณฑปริมาณฝนตกในรอบ  ๕  ป  หรือนานกวา 

ของทองที่นั้น  และสัมประสิทธิ์การไหลนองของน้ําฝนเฉลี่ยของที่ดินแปลงยอยตองมีคาไมตํ่ากวา  ๐.๖   
   (๒) ปริมาณน้ําเสีย  ใชเกณฑปริมาณไมตํ่ากวารอยละ  ๙๕  ของน้ําใช 

แตตองไมตํ่ากวา  ๑  ลูกบาศกเมตร  ตอครัวเรือน  ตอวัน 
   (๓) ปริมาณน้ําไหลซึมเขาระบบทอระบายน้ําตอวัน   ตองไม ตํ่ากว า   

๒๐  ลูกบาศกเมตร  ตอความยาวทอระบายน้ํา  ๑  กิโลเมตร 
  ๑๔.๔ ระบบการระบายน้ําตองประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ํารวม   



หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

   (๒) รางระบายน้ํา 
   (๓) บอพักทอระบายน้ําที่รับน้ําฝนจากถนนและรับน้ําเสีย  จากที่ดินแปลงยอย  

(กรณีที่เปนระบบการระบายน้ํารวม) 
   (๔) บอตรวจการระบายน้ํา 
   (๕) บอพักน้ําเสีย 
   (๖) ระบบเครื่องสูบน้ํา  (ถามี)   
   (๗) บอตรวจน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย 
   (๘) บอตรวจน้ําทิ้งรวมของโครงการ 
   (๙) ระบบการผันน้ําฝนสวนเกิน  (กรณีที่เปนระบบการระบายน้ํารวม) 
   (๑๐) บริเวณรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบการบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๔.๕ รายการคํานวณ  (ที่ตองประกอบมากับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
   (๑) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูระบบการระบายน้ําตอวินาที 
   (๒) ขนาดทอระบายน้ําแตละบริเวณ 
   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา 
   (๔) ความลึกของทองทอระบายน้ํา 
   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอระบายน้ํา 
   (๖) ประเภทวัสดุที่ใชทําทอระบายน้ํา 
  รายการทั้งหมดนี้ตองแสดงใหปรากฏในแผนผังการระบายน้ําที่ จัดทําข้ึนตาม

มาตรฐานทางวิศวกรรม  สอดคลองกับรายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ
และความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณของระบบได  โดยตองมีการตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๔.๖ เง่ือนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ 

   (๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ํ าขนาดเล็กที่ สุด   
ไมตํ่ากวา  ๖๐  เซนติเมตร  ยกเวนในกรณีระบบการระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน 

   (๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ํา  ตอง 
    ก. เปนวัสดุที่ทนทานตอความเนาเสียได  โดยไมผุกรอนหรือสลายตัว 
    ข. รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนไดโดยไมเสียหาย 



หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา  ดังนี้ 

    ก. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๖๐  เซนติเมตร  ตองไมตํ่ากวา  ๑  :  ๕๐๐ 

    ข. ขนาดเสนผาศูนยกลางเกินกวา  ๖๐  เซนติเมตร  ตองไม ตํ่ากวา   

๑  :  ๑๐๐๐ 

   (๔) เคร่ืองสูบน้ําเสีย  จะเปนแบบใดก็ได  (แบบจุมแชในบอพักน้ําเสีย 

แบบนอกบอพักน้ําเสีย)  แตการสูบน้ําจะตอง 

    ก. ระดับหยุดสูบน้ําอยูตํ่ากวาระดับทองทอระบายน้ําเขา 

    ข. ระดับเร่ิมสูบน้ําอยูสูงกวาระดับหยุดสูบน้ําไมตํ่ากวา  ๑.๐๐  เมตร   

    ค. ปริมาตรน้ําเสียระหวางระดับสูบน้ําในบอพักน้ําเสียตองไมนอยกวา  

๑  ใน  ๔  สวน  ของปริมาตรน้ําเสียรวมทั้งโครงการ 

   (๕) แนวทอระบบการระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ําหรือแหลงน้ํ า

สาธารณประโยชน  นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนกับน้ําธรรมชาติ 

   (๖) บอพักทอระบายน้ํา 

    ก. ประเภทบานเด่ียว  ตองจัดใหมีประจําทุกแปลงยอย 

    ข. ประเภทบานแฝด  บานแถวหรืออาคารพาณิชย  จัดใหบอหนึ่ง 

ตอสองแปลง 

   ทั้งนี้  ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน 

   (๗) บอตรวจการระบายน้ําตองมีขนาดใหญเพียงพอใหสามารถลงไป 

ขุดลอกหรือทําความสะอาดทอระบายน้ําไดที่จุดบรรจบทอระบายน้ําที่สําคัญตามความเหมาะสม 

   (๘) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงตํ่าตางกันใหแสดง 

    ก. เสนระดับความสูง ตํ่าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสน 

ทอระบายน้ําโดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตรหรือนอยกวา 

    ข. ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง   โดยการขุดลอกหรือถมสูงข้ึน 

จากระดับเดิมดวย 

   (๙) ตองแสดงแหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง  หากเปนลําราง

สาธารณะใหแสดงภาพความกวาง  ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง 



หนา   ๑๐๐ 
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   ในกรณีที่แยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบ

รายละเอียดของทั้งสองระบบแยกจากกัน  แตละระบบมีรายละเอียดตาง ๆ  ตามขอตนทั้งหมด  รวมทั้ง

รายละเอียดของทุกจุดที่มีการตัดผาน  หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง 

ขอ ๑๕ ระบบบําบัดน้ําเสีย 

  ๑๕.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรร  ถือเปนน้ําเสียที่จะตอง

ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

  ๑๕.๒ ระบบบําบัดน้ําเสีย  จะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย

หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ไดและแตละระบบ

เหลานั้น  จะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงใหปรากฏในแผนผังและรายการคํานวณ

ทางวิชาการที่ตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 

  ๑๕.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง  ที่สามารถ 

เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา  สําหรับประเภทระบบกลางตองต้ังอยูในพื้นที่ที่พาหนะ

เขาถึงไดโดยเปนทางเฉพาะกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  เพื่อประโยชนในการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใช 

ในการบําบัดน้ําเสียและการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 

  ๑๕.๔ การระบายน้ําลงสูแหลงน้ําสาธารณะซึ่งไมไดอยูในความควบคุม  ดูแล  บํารุง  

รักษาของกรมชลประทาน   ใหผู จัดสรรที่ดินที่ไดขอแบงแยกที่ดินแปลงยอยเพื่อจําหนายต้ังแต   

๓๐๐  แปลง  ข้ึนไป  จัดทําบอบําบัดน้ําเสียรวมดวย  และใหแสดงใหปรากฏไวในแผนผังโครงการ 

ที่ขอทําการจัดสรรที่ดิน 

  ๑๕.๕ น้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

ที่อนุญาต   กอนปลอยลงสูแหลงน้ํ าสาธารณะซึ่ งอยูในความควบคุม   ดูแล   บํารุง รักษาของ 

กรมชลประทาน   ใหหนวยงานที่อนุญาตเปนผูตรวจสอบ  ติดตามการบําบัดน้ําเสียใหมีคา  B.O.D  

เปนไปตามเกณฑของกรมชลประทาน   



หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจรและความปลอดภัย 

 

 

ขอ ๑๖ ความกวางของหนาที่ดินแปลงยอยในโครงการแตละแปลงที่ติดถนนสําหรับใชเปน
ทางเขาออกของรถยนตตองไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

ขอ ๑๗ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง 
ของเขตทาง  และผิวจราจร  เปนสัดสวนกับจํานวนที่ดินแปลงยอยดังนี้ 

  ๑๗.๑ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยไมเกิน  ๙๙  แปลง  หรือเนื้อที่ 
ตํ่ากวา  ๑๙  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของผิวจราจร 
ไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร 

  ๑๗.๒ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยต้ังแต  ๑๐๐ - ๒๙๙  แปลง  หรือ
เนื้อที่  ๑๙ - ๕๐  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของ 
ผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 

  ๑๗.๓ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ ดินแปลงยอยต้ังแต  ๓๐๐  - ๔๙๙  แปลง   
หรือเนื้อที่เกินกวา  ๕๐  ไร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ไร  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๖.๐๐  เมตร  
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร 

  ๑๗.๔ ถนนที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยต้ังแต  ๕๐๐  แปลงขึ้นไป  หรือ/
เนื้อที่มากกวา  ๑๐๐  ไรข้ึนไป  ตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๘.๐๐  เมตร  โดยมีความกวาง
ของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  มีเกาะกลางถนนกวางไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  และมีทางเทา
กวางขางละ  ๒.๐๐  เมตร 

ในกรณีที่ที่ดินแปลงยอยมีหนาแปลงที่ดินติดตอกับเขตหามปลูกสรางอาคารในทางหลวง
แผนดินหรือทางหลวงทองถ่ิน  ใหปรับปรุงเขตทางนั้นเปนผิวจราจร  โดยใหเชื่อมเปนสวนเดียวกับ 
ผิวจราจรของทางหลวงนอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๘ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือ
ทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๗  เวนแตถนน
ดังกลาวเปนถนนภาระจํายอม  และมีความกวางของเขตทางนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๗  ก็ใหอยู
ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุญาตได  แตตองอยูภายใตเ ง่ือนไขที่วาถนนดังกลาว 
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เปนถนนที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง  จนเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม  ลดไป  หรือเส่ือม 
ความสะดวก  มีความกวางของผิวจราจรไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร  และมิไดเปนถนนที่เกิดจากการ
ดําเนินการของผูจัดสรรที่ดิน  หรือผูที่เกี่ยวของกับผูจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๑๙ ถนนแตละสายใหมีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ ง   ไม เกิน   
๓๐๐  เมตร  และไมควรใหเปนแนวตรงยาวเกินกวา  ๖๐๐  เมตร 

ขอ ๒๐ ถนนที่เปนถนนปลายตัน  ตองจัดใหมีที่กลับรถทุกระยะ  ๑๐๐  เมตร  และที่ปลายตัน  
ที่กลับรถตองจัดใหเปนไปตามมาตรฐาน  ดังนี้ 

  ๒๐.๑ กรณีที่เปนวงเวียน  ตองมีเสนผานศูนยกลางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  และ 
ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร 

  ๒๐.๒ กรณีเปนรูปตัวที  (T)  ตองมีความยาวสุทธิของไหลตัวที  ดานละไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  ทั้งสองดาน  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๒๐.๓ กรณีที่เปนรูปตัวแอล  (L)  ตองมีความยาวสุทธิของขาแตละดานไมตํ่ากวา  
๕.๐๐  เมตร  และผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร 

  ๒๐.๔ กรณีเปนรูปตัววาย  (Y)  ตองมีความยาวสุทธิของแขนตัววายดานละ 
ไมตํ่ากวา  ๕.๐๐  เมตร  ผิวจราจรกวางไมตํ่ากวา  ๔.๐๐  เมตร  มุมตัววายตองไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 

ขอ ๒๑ ที่จอดรถระหวางผิวจราจรกับทางเทากวางไมนอยกวา   ๒ .๕๐  เมตร  ใหจัด 
ในบริเวณตอไปนี้ 

  ๒๑.๑ ตลอดความยาวดานหนาที่ดินแปลงยอยประเภทอาคารพาณิชย  เวนแตกรณี
ติดกับเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง  ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได 

  ๒๑.๒ ตลอดความยาวทุกดานที่ติดถนนของที่ดินแปลงใหญ 
  ๒๑.๓ ตลอดความยาว  ๒  ฝงถนน  เปนระยะทางขางละ  ๕๐.๐๐  เมตร  นับจาก

ปากทางเขาออกของโครงการที่บรรจบกับทางหลวงแผนดินหรือทางหลวงทองถิ่นที่มีความกวางของ 
เขตทางตั้งแต  ๓๐.๐๐  เมตรขึ้นไป  เวนแตถนนที่มีความกวางของผิวจราจรต้ังแต  ๑๒.๐๐  เมตรขึ้นไป 

ขอ ๒๒ ทางเดินและทางเทา 
  ๒๒.๑ ถนนดานที่ใช เปนทางเขาออกสูที่ ดินแปลงยอยที่ทําการจัดสรรที่ ดิน   

เพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม  ตองจัดใหมีทางเดินและทางเทาสําหรับคนเดินตามที่กําหนดไวใน 
ขอ  ๑๖  ทั้งนี้ความกวางสุทธิไมตํ่ากวา  ๖๐  เซนติเมตร  ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีส่ิงกีดขวาง   



หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๒๒.๒ ในกรณีที่จัดทําทางเดินและทางเทายกระดับ  ขอบทางเดินและทางเทาตอง
เปนคันหินสูงระหวาง  ๐.๑๒  ถึง  ๐.๑๕  เมตร  และเพื่อประโยชนในการสัญจรหรือเพื่อความปลอดภัย  
จุดที่เปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยใหลดคันหินลง  โดยทําเปนทางราดใหรถยนตเขาออกได  ทางเดิน
และทางเทาสวนที่เปนทางเขาออกนี้  ใหทําเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แอสฟลตติดคอนกรีต  คอนกรีต
เสริมเหล็กราดดวยแอสฟลตหรือปูทับดวยวัสดุอื่น  หรือราดยางแอสฟลตรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มี
ความหนาและบดอัดจนมีความแนน  ตามมาตรฐานที่หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนด 

  ๒๒.๓ ในบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางถนนกับทางเดินและทางเทา  หรือทางเขาออก
ที่ดินแปลงยอยกับทางเดินและทางเทาที่ไมอาจรักษาระดับทางเดินและทางเทาใหสูงเทากันได  ใหลด 
คันหินลง  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนในการสัญจรและความปลอดภัย 

  ๒๒.๔ การปลูกตนไมหรือติดต้ังอุปกรณประดับถนน  ตองไมลํ้าลงมาในสวน 
ที่เปนทางเดินเทา   

ขอ ๒๓ ระดับความสูงของหลังถนน 
  ๒๓.๑ ตองใหสอดคลองกับระบบการระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๒๓.๒ ตองจัดทําใหไดระดับและมาตรฐานที่สอดคลองกับถนนหรือทางสาธารณะ

ที่ตอเนื่อง 
  ๒๓.๓ ผิวจราจรตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แอสฟลทติดคอนกรีตหรือราดยาง

แอสฟลทรองดวยชั้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดจนมีความแนน  ตามมาตรฐานของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบกําหนด 

ขอ ๒๔ ความลาดชันและทางเลี้ยว 
  ๒๔.๑ ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดตองไมเกิน  ๗  สวน  ตอทางราบ  ๑๐๐  สวน 
  ๒๔.๒ ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบกันตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา  ๖๐  องศา  และ 

ในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอยกวา  ๓๗.๐๐  เมตร  ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา  ๑๒๐  องศา 
ขอ ๒๕ การปาดมุมถนน 
  ๒๕.๑ ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  จะตองปาดมุมถนน 

ใหกวางข้ึนอีกไมตํ่ากวาดานละ  ๑.๐๐  เมตร 
  ๒๕.๒ ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุมเล็กกวา  ๙๐  องศา  จะตองปาดมุมใหกวาง

ข้ึนอีกตามความเหมาะสม 
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ขอ ๒๖ สะพาน  สะพานทอและทอลอด 

  ๒๖.๑ ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน  ซ่ึงกวางเกินกวา  ๓.๐๐  เมตร  

จะตองทําเปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือ 

เจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 

  ๒๖.๒ ถาลํารางสาธารณประโยชน  กวางตํ่ากวา  ๓.๐๐  เมตร  จะตองทําเปน

สะพานหรือสะพานทอ  หรือใชทอลอดตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือ 

เจาพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด 

ขอ ๒๗ ใหติดต้ังปายสัญญาณการจราจรและอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัดตรงจุด 

ที่เปนเกาะกลางถนน  วงเวียน  ทางแยก  รอง  หรือสันนูนขวางถนน  ทกุแหง 

ขอ ๒๘ ตองจัดใหมีระบบไฟสองสวาง  และตองติดต้ังหัวดับเพลิงตามมาตรฐานของ 

การประปาสวนภูมิภาคหรือการประปาสวนทองถิ่น 

ขอ ๒๙ เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม   ความมั่นคงแข็งแรง   

ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบและการผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด

ปทุมธานี  มีอํานาจที่จะส่ังการใหปรับเปลี่ยนขนาดเขตทาง  ทิศทางเดินรถ  ระดับและความลาดชัน   

ทางเลี้ยว  ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  สวนประกอบของถนน  และปายสัญญาณการจราจรได 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๓๐ ระบบไฟฟา 

ผู จัดสรรที่ ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดํา เนินการจัดทําตามแบบแปลนแผนผัง 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการหรือองคการของรัฐหรือนิติบุคคลอื่น  ซ่ึงมีหนาที่ควบคุม

เร่ืองไฟฟา 

ขอ ๓๑ ระบบประปา 

  ๓๑.๑ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูในบริเวณที่การประปานครหลวง  การประปา 

สวนภูมิภาค  หรือการประปาสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  สามารถใหบริการได  ตองใชบริการของ

หนวยงานนั้น 
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  ๓๑.๒ ในกรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูนอกบริเวณ  ๓๑.๑  ใหจัดทําระบบประปาหรือ
ระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภคและจะตองดําเนินการตอไปนี้ 

   (๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการกอสรางระบบ
จายน้ํา  โดยแบบระบบประปาตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่การประปาสวนภูมิภาค  และหรือ 
การประปานครหลวงกําหนด   พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยวิศวกร   
เปนผูลงนามรับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาว  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี 

   (๒) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปา  ตองขอรับสัมปทาน
การจัดจําหนายน้ําประปาจากหนวยงานราชการที่ รับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทาน 
ใหเรียบรอย  กอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 

ขอ ๓๒ ระบบโทรศัพท 
ในกรณีผู จัดสรรที่ ดินจะจัดบริการโทรศัพทใหแกผู ซ้ือที่ดินจัดสรร  ใหแสดงแผนการ

ดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง 

 

 

ขอ ๓๓ การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การผังเมืองในเขตผังเมืองรวม 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน 
 

 

ขอ ๓๔ สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา 
ใหจัดทําสวน  และหรือสนามเด็กเลน  และหรือสนามกีฬา  โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนาย 

ไมนอยกวารอยละ  ๕  ทั้งนี้ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่ 
แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๑  ไร  โดยจะตองมีขนาดและรูปแปลงที่เหมาะสม  สะดวกแกการใชสอย 



หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๓๕ โรงเรียนอนุบาล 
ในกรณี เปนการจัดสรรที่ ดินขนาดใหญ   ผู จัดสรรที่ ดินจะตองกันพื้นที่ไว เปนที่ ต้ั ง 

โรงเรียนอนุบาล  จํานวน  ๑  แหง  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐๐  ตารางวา  และตองจัดใหมีพื้นที่ดังกลาว
เพิ่มข้ึนทกุ ๆ  ๕๐๐  แปลง  หรือทุก ๆ  ๑๐๐  ไร  ในกรณีที่ไมสามารถจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  หากไมสามารถจัดต้ังโรงเรียนประเภทอื่นได  ใหจัดทําบริการสาธารณะและหรือ
สาธารณูปโภคอื่น  เชน  ศูนยเด็กเล็ก  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  เปนตน 

ขอ ๓๖ การใหบริการรักษาความปลอดภัยของชุมชน 
กรณีที่ผูขออนุญาตจัดสรรที่ดินจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของชุมชนใหผูขอแสดง

แผนการดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี 
ขอ ๓๗ การจัดใหมีสโมสรหรือสระวายน้ํา 
ในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดสรรที่ดินจะจัดใหมีสโมสรและหรือสระวายน้ําใหผูขอแสดง 

วิธีดําเนินงานและเรียกเก็บคาใชบริการและการบํารุงรักษาใชชัดเจน 

หมวด  ๙ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล 

หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
 

 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๓๘.๑ ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใช
ประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  ๓๘.๒ ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  ๓๘.๓ พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่



หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดิน  และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ  ๓๙  เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๓๘.๑  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๓๘.๒  เปนสาธารณูปโภค  สําหรับที่ดินที่เปน
ที่ต้ังพื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  เชน  สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ตามขอ  ๓๘.๓  ผูจัดสรรที่ดินตองให 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา   
๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๔๐ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นผูจัดสรร
ที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผู ซ้ือที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม 
ตามสมควร 

ขอ ๔๑ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินที่ได ย่ืนคําขออนุญาตไวกอน
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ปรีชา  บุตรศรี 

ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี 


