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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดปทุมธานี 

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  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด

ปทุมธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้ 

ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียน

แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใชบังคับ   

ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี  พิจารณาเห็นเปนการจําเปน

เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของที่ดิน   

การผังเมือง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี  จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการ

เฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผังโครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

 

 

ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน

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

สาธารณะภายนอก 
   (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  

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

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

บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
   (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของทางราชการ  และสวนบุคคล 
   (๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอ

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 

  ๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 

   (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอย  เพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท 

การใชที่ดินแตละแปลง 

   (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ 

  ๖.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ  ไดแก  แผนผังที่แสดง

รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  เชน 
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   (๑) ระบบไฟฟา 
   (๒) ระบบการสงน้ํา 
   (๓) ระบบการระบายน้ํา 
   (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   (๕) ระบบถนน 
   (๖) ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะ 
   (๗) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพ

หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A1  โดยใหมุมดานลาง
ดานขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)  ชื่อโครงการ  
ชื่อเลขที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน  ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ  
พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 

ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความ 
ในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวง  ซ่ึงออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการ
จัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ดังมีรายการตอไปนี้ 

  ๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่ รับผิดชอบ   ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๗.๓ ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใชในการจัดสรรที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน  ถาหากแหลงน้ําจากธรรมชาติหรือแหลงน้ํา
จากชลประทานไมเพียงพอ  ใหจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําสํารองเพื่อใหมีน้ําใชเพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป 

  ๗.๔ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดินแบงเปนแปลงยอย  จําหนายโดยวิธีเงินสดหรือ
เงินผอนตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 
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  ๗.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
  ๗.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๗.๗ สิทธิของผู ซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร 

จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
  ๗.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๗.๙ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตอง  

ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๗.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 
  ๗.๑๑ ในกรณีจัดใหมีระบบไฟฟา  ระบบประปาที่ใชบริการของหนวยงานภาครัฐ  

ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้น  วาสามารถใหบริการได 
  ๗.๑๒ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความเหมาะสม 

ในการทําเกษตรกรรม  ทั้งบริเวณสวนจําหนาย  และสวนสาธารณูปโภค 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 

 

ขอ ๘  ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  ใหพิจารณาจากจํานวนที่ดิน 
ที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอย  เพื่อจัดจําหนายหรือจํานวนเนื้อที่ทั้งโครงการ  โดยแบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 

  ๘.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอย  เพื่อจัดจําหนายไมเกิน  ๗๙  แปลง  หรือเนื้อที่ 
ทั้งโครงการไมเกนิ  ๕๐๐  ไร 

  ๘.๒ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอย  เพื่อจัดจําหนายต้ังแต  ๘๐  แปลงขึ้นไป  หรือ
เนื้อที่ทั้งโครงการเกินกวา  ๕๐๐  ไร 

ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ที่ดินแปลงยอยตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมตํ่ากวา   
๒  ไร  โดยมีเนื้อที่ที่ใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ  ๙๐  ของพื้นที่แปลงยอย 

ขอ ๑๐ ผูจัดสรรที่ดินจะตองกันพื้นที่ไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน  เชน  พื้นที่สวนกลาง
สําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร  หรือการสันทนาการ  ฯลฯ  โดยคํานวณจากพื้นที่ที่จัด
จําหนายไมนอยกวารอยละ  ๒  ทั้งนี้  ไมใหแบงแยกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่ 
 แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๔  ไร 
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หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

 

 

ขอ ๑๑ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  หากไมมีขอบัญญัติเชนวานั้น  ใหผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินแสดงรายละเอียด 
การดําเนินการจัดเก็บและทําลายขยะสิ่งปฏิกูล  เสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี
พิจารณาตามความเหมาะสม 

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 

ขอ ๑๒ ระบบการระบายน้ํา  ระบบบําบัดน้ําเสีย  ตองมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตามที่
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

  ๑๒.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากพื้นที่ในโครงการโดยใชทอหรือรางระบายน้ํา  
ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

  ๑๒.๒ ปริมาณน้ําทิ้งที่ออกจากระบบระบายน้ํา  และระบบบําบัดน้ําเสียไปสูแหลง
รองรับน้ําทิ้ง  (คู  คลอง  หรือทางน้ําสาธารณะอื่น  ๆ)  ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินขางเคียง  
และจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง  (ในกรณีที่ตองไดรับอนุญาต)   

  ๑๒.๓ ระบบการระบายน้ําตองประกอบดวย 
   (๑) ทอระบายน้ํารวม   
   (๒) รางระบายน้ํา 
   (๓) บอพักทอระบายน้ําที่รับน้ําฝนจากถนนและรับน้ําเสีย  จากที่ดินแปลงยอย  

(กรณีที่เปนระบบการระบายน้ํารวม) 
   (๔) บอตรวจการระบายน้ํา 
   (๕) บอพักน้ําเสีย 
   (๖) ระบบเครื่องสูบน้ํา  (ถามี) 
   (๗) บอตรวจน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย 
   (๘) บอตรวจน้ําทิ้งรวมของโครงการ 
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   (๙) ระบบการผันน้ําฝนสวนเกิน  (กรณีที่เปนระบบการระบายน้ํารวม) 
   (๑๐) บริเวณรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบการบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๒.๔ รายการคํานวณ  (ที่ตองประกอบมากับแผนผังระบบการระบายน้ํา) 
   (๑) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูระบบการระบายน้ําตอวินาที 
   (๒) ขนาดทอระบายน้ําแตละบริเวณ 
   (๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา 
   (๔) ความลึกของทองทอระบายน้ํา 
   (๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอระบายน้ํา 
   (๖) ประเภทวัสดุที่ใชทําทอระบายน้ํา 
  รายการทั้ งหมดนี้ตองแสดงใหปรากฏในแผนผังการระบายน้ํ าที่ จัดทํ า ข้ึน 

ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  สอดคลองกับรายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ 
และความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณของระบบได  โดยตองมีการตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ขอ ๑๓ ระบบการสงน้ํา  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอย 
ทุกแปลง  และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา 

  ๑๓.๑ เคร่ืองสูบน้ําเสีย  จะเปนแบบใดก็ได  (แบบจุมแชในบอพักน้ําเสียแบบนอก
บอพักน้ําเสีย)  แตการสูบน้ําจะตอง 

   ก. ระดับหยุดสูบน้ําอยูตํ่ากวาระดับทองทอระบายน้ําเขา 
   ข. ระดับเร่ิมสูบน้ําอยูสูงกวาระดับหยุดสูบน้ําไมตํ่ากวา  ๑.๐๐  เมตร   
   ค. ปริมาตรน้ําเสียระหวางระดับสูบน้ําในบอพักน้ําเสียตองไมนอยกวา   

๑  ใน  ๔  สวน  ของปริมาตรน้ําเสียรวมทั้งโครงการ 
  ๑๓.๒ วัสดุที่เปนทอน้ํา  ตองเปนวัสดุที่ทนทานตอความเนาเสียได  โดยไมผุกรอน

หรือสลายตัวและตองรับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนไดโดยไมเสียหาย 
ขอ ๑๔ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๔.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตอง

ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 
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  ๑๔.๒ ระบบบําบัดน้ําเสีย  จะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ไดและแตละระบบ
เหลานั้น  จะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  ใหแสดงใหปรากฏในแผนผังและรายการคํานวณ
ทางวิชาการที่ตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 

  ๑๔.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง  ที่สามารถ 
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา  สําหรับประเภทระบบกลางตองต้ังอยูในพื้นที่ที่พาหนะ
เขาถึงไดโดยเปนทางเฉพาะกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  เพื่อประโยชนในการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใช 
ในการบําบัดน้ําเสียและการตรวจสอบคณุภาพน้ําทิ้ง 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจร  และสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๑๕ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ  ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  รวมทั้ง 
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 

  ๑๕.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร  ดังนี้ 

   (๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก 
    - ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
    - ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับ
รองรับที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

   (๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ 
    - ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
    - ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  

โดยมีความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับ
รองรับที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 
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  ๑๕.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตาม 
ขอ  ๑๕.๑  เวนแตถนนดังกลาวเปนถนนภาระจํายอม  และมีความกวางของเขตทางนอยกวาเกณฑ
กําหนดตามขอ  ๑๕.๑  ก็ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุญาตได  แตตองอยูภายใต
เง่ือนไขที่วาถนนดังกลาวเปนถนนที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง  จนเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม  
ลดไป  หรือเส่ือมความสะดวก  มีความกวางของผิวจราจรไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร  และมิไดเปนถนน 
ที่เกิดจากการดําเนินการของผูจัดสรรที่ดิน  หรือผูที่เกี่ยวของกับผูจัดสรรที่ดิน 

  ๑๕.๓ ระบบไฟฟา 
   ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน

แผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการหรือองคการของรัฐหรือนิติบุคคลอื่น  ซ่ึงมีหนาที่
ควบคุมเร่ืองไฟฟา 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมืองและการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น 

 

 

ขอ ๑๖ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดการ
ที่ดินตองอยูภายใตขอบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  เชน  กฎหมายวาดวยการผังเมือง  กฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 

หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
 

 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค  จะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๑๗.๑ ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับ
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สาธารณูปโภคอื่น ๆ  เชน  ถนน  พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลการเกษตรหรือ 
การสันทนาการ  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  ๑๗.๒ ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา  
๔.๐๐  เมตร  และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  ๑๗.๓ พื้นที่สวนอื่น  ซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว  
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดิน  และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๑๘ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๑๗.๑  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๑๗.๒  เปนสาธารณูปโภค  สําหรับที่ดินที่เปน
ที่ต้ังพื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  เชน  สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ตามขอ  ๑๗.๓  ผู จัดสรรที่ดินตองให 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อที่ไมนอยกวา  
๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย   

ขอ ๑๙ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น   
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร 

ขอ ๒๐ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ ดินที่ได ย่ืนคําขออนุญาตไวกอน
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ปรีชา  บุตรศรี 

ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี 


