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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัด
ปทุม ธานี จึ งออกข อกํา หนดเกี่ย วกั บการจัด ทําแผนผัง โครงการ และวิ ธีการในการจัด สรรที่ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมจังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ขอกํา หนดนี้ไม ใ หใ ช บังคั บกับ การจั ดสรรที่ดิ น เพื่อ เกษตรกรรมที่ ไดจ ดทะเบีย น
แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดปทุม ธานี พิจารณาเห็นเปนการจําเปน
เพื่อประโยชนใ นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
การผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการ
เฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผังโครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน
ดังนี้
๖.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางที่เขา - ออก สูบริเวณการจัดสรรที่ดิน จากทางหลวง หรือทาง
สาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ....................................” (ระบุรายละเอียด
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)
๖.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอี ย ดของที่ส าธารณประโยชน ต า ง ๆ ที่ อ ยู ภายในบริ เ วณและ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของทางราชการ และสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอย เพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
การใชที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
๖.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ไดแก แผนผังที่แ สดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี เชน
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(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบการสงน้ํา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนน
(๖) ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
(๗) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1 โดยใหมุมดานลาง
ดานขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน) ชื่อโครงการ
ชื่อเลขที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ
พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุ ญ าตจั ดสรรที่ ดิ น นอกจากหลั กฐานและรายละเอี ย ดที่ ต องแสดงตามความ
ในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการ
จัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังมีรายการตอไปนี้
๗.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๗.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ ลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
ความเห็ น ชอบจากหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตามกฎหมายว า ด ว ยการส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๗.๓ ผูจดั สรรที่ดินจะตองจัดหาแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อใชในการจัดสรรที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน ถาหากแหลงน้ําจากธรรมชาติหรือแหลงน้ํา
จากชลประทานไมเพียงพอ ใหจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําสํารองเพื่อใหมีน้ําใชเพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป
๗.๔ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดินแบงเปนแปลงยอย จําหนายโดยวิธีเงินสดหรือ
เงินผอนตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
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๗.๕ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
๗.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๗.๗ สิท ธิ ข องผู ซื้ อในการใช หรื อ ไดรั บ บริก ารจากบริก ารสาธารณะที่ ผูจั ด สรร
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๗.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๗.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๗.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
๗.๑๑ ในกรณีจัดใหมีระบบไฟฟา ระบบประปาที่ใ ชบริการของหนวยงานภาครัฐ
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
ทั้งโครงการไมเกิน ๕๐๐ ไร
๘.๒ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอย เพื่อจัดจําหนายตั้งแต ๘๐ แปลงขึ้นไป หรือ
เนื้อที่ทั้งโครงการเกินกวา ๕๐๐ ไร
ขอ ๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินแปลงยอยตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมต่ํากวา
๒ ไร โดยมีเนื้อที่ท่ใี ชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้นที่แปลงยอย
ขอ ๑๐ ผูจัด สรรที่ดิ น จะตอ งกั น พื้น ที่ไ วเพื่ อใชป ระโยชนรว มกั น เช น พื้น ที่สว นกลาง
สําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร หรือการสันทนาการ ฯลฯ โดยคํานวณจากพื้น ที่ที่จัด
จําหนายไมนอยกวารอยละ ๒ ทั้งนี้ ไมใหแบงแยกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่
แตละแหงไวไมต่ํากวา ๔ ไร

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๒

หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๑ การกําจั ดขยะมู ลฝอยและสิ่งปฏิ กูลใหเ ปน ไปตามขอบัญ ญัติขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่ น หากไมมี ขอบั ญญัติ เชน ว านั้น ใหผูข ออนุ ญาตทําการจัด สรรที่ดิน แสดงรายละเอีย ด
การดํ าเนิน การจั ดเก็ บและทําลายขยะสิ่งปฏิกูล เสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดิ น จังหวัดปทุ มธานี
พิจารณาตามความเหมาะสม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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 ง หมดนี้ ต อ งแสดงให ป รากฏในแผนผั ง การระบายน้ํ า ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น
ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม สอดคลองกับรายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ
และความมั่น คงแข็ งแรงของอุป กรณ ของระบบได โดยต องมี การตรวจรับ รองจากวิศ วกรที่ ไดรั บ
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ขอ ๑๓ ระบบการสงน้ํา ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดิน แปลงยอย
ทุกแปลง และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา
๑๓.๑ เครื่องสูบน้ําเสีย จะเปนแบบใดก็ได (แบบจุมแชในบอพักน้ําเสียแบบนอก
บอพักน้ําเสีย) แตการสูบน้ําจะตอง
ก. ระดับหยุดสูบน้ําอยูต่ํากวาระดับทองทอระบายน้ําเขา
ข. ระดับเริ่มสูบน้ําอยูสูงกวาระดับหยุดสูบน้ําไมต่ํากวา ๑.๐๐ เมตร
ค. ปริ ม าตรน้ํ า เสี ย ระหว า งระดั บ สู บ น้ํา ในบ อพั ก น้ํ า เสีย ต อ งไมน อ ยกว า
๑ ใน ๔ สวน ของปริมาตรน้ําเสียรวมทั้งโครงการ
๑๓.๒ วัสดุที่เปนทอน้ํา ตองเปนวัสดุที่ทนทานตอความเนาเสียได โดยไมผุกรอน
หรือสลายตัวและตองรับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนไดโดยไมเสียหาย
ขอ ๑๔ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๔.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตอง
ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
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๑๔.๒ ระบบบําบัดน้ําเสีย จะเปนประเภทระบบบําบัดอิสระเฉพาะแตละที่ดินแปลงยอย
หรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวมน้ําเสียมาบําบัดเปน จุดเดียวหรือหลายจุดก็ไดและแตละระบบ
เหลานั้น จะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงใหปรากฏในแผนผังและรายการคํานวณ
ทางวิชาการที่ตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
๑๔.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง ที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา สําหรับประเภทระบบกลางตองตั้งอยูในพื้นที่ที่พาหนะ
เขาถึงไดโดยเปนทางเฉพาะกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เพื่อประโยชนในการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใ ช
ในการบําบัดน้ําเสียและการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง
หมวด ๕
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และสาธารณูปโภค
ขอ ๑๕ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต า ง ๆ ในที่ ดิ น จั ด สรรทั้ ง หมด รวมทั้ ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๑๕.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร ดังนี้
(๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับ
รองรับที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับ
รองรับที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
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๑๕.๒ ถนนที่เ ป น ทางเข า ออกของโครงการจั ดสรรที่ ดิ น ที่บ รรจบกั บทางหลวง
แผ น ดิ น หรื อทางสาธารณประโยชน ต องมี ความกวา งของเขตทางไมน อยกวา เกณฑกํ าหนดตาม
ขอ ๑๕.๑ เวน แตถนนดังกลาวเปนถนนภาระจํายอม และมีความกวางของเขตทางนอยกวาเกณฑ
กําหนดตามขอ ๑๕.๑ ก็ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุญาตได แตตองอยูภายใต
เงื่อนไขที่วาถนนดังกลาวเปนถนนที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง จนเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม
ลดไป หรือเสื่อมความสะดวก มีความกวางของผิวจราจรไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร และมิไดเปนถนน
ที่เกิดจากการดําเนินการของผูจัดสรรที่ดิน หรือผูที่เกี่ยวของกับผูจัดสรรที่ดิน
๑๕.๓ ระบบไฟฟา
ผูจัดสรรที่ดิน ตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน
แผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการหรือองคการของรัฐหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีหนาที่
ควบคุมเรื่องไฟฟา
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมืองและการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น
ขอ ๑๖ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดการ
ที่ดินตองอยูภายใตขอบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
หมวด ๗
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค จะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๑๗.๑ ที่ดิน เปลาตองจัดใหมีเนื้อ ที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวา ง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดิน ใหมีเขตติดตอกับ
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สาธารณู ป โภคอื่ น ๆ เช น ถนน พื้ น ที่ส ว นกลางสํ า หรั บ การจั ด จํ าหน า ยผลิ ต ผลการเกษตรหรื อ
การสันทนาการ และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
๑๗.๒ ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวางไมนอยกวา
๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๑๗.๓ พื้นที่สวนอื่น ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดิน แปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัด สรรที่ ดิน และจะเก็บ คา ใช จา ยสํ าหรับ การใชเ ปน ที่ตั้ งสํ านั กงานของนิ ติบุ คคลหมูบ านจัด สรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๑๘ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๑๗.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๑๗.๒ เปนสาธารณูปโภค สําหรับที่ดินที่เปน
ที่ตั้งพื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปน ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เช น สํา นักงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๑๗.๓ ผู จัดสรรที่ดิน ตองให
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา
๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๑๙ ในการประชุ ม จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรร หรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น
ผูจัดสรรที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร บัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรรและสถานที่ประชุม
ตามสมควร
ขอ ๒๐ ข อ กํ า หนดนี้ ไ ม ใ ห ใ ช บั ง คั บ กั บ การจั ด สรรที่ ดิ น ที่ ไ ด ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตไว ก อ น
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
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