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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
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
ปทุมธานี ไดออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่อการ
อุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกํา หนดนี้เรี ยกว า “ขอกํา หนดเกี่ย วกับ การจัดสรรที่ดิ น เพื่ อการอุต สาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม ต อ งจั ด บริ เ วณแยกจากที่ อ ยู อ าศั ย และ
พาณิชยกรรม ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบาย
การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม
ขอ ๕ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม ต อ งระบุ ป ระเภทอุ ต สาหกรรมต า ง ๆ
ที่จะดําเนินการในที่ดินที่ขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี พิจารณาเห็นเปนการจําเปน
เพื่อประโยชนใ นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
การผัง เมื อง คณะกรรมการจั ดสรรที่ ดิน จัง หวั ดปทุ ม ธานี จะผอนผัน การปฏิบั ติตามข อกํ าหนดนี้
เปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
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หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๗ แผนผังการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน
ดังนี้
๗.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เส น ทางที่ เ ข า - ออก สู บ ริ เ วณการจั ด สรรที่ ดิ น จากทางหลวง หรื อ
ทางสาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมือง ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ ..................................” (ระบุรายละเอียด
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)
๗.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอีย ดของที่ สาธารณประโยชนต าง ๆ ที่ อยู ภายในบริ เวณและ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๗.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดิน แปลงยอย เพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
การใชที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและเสนทางถนน
๗.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ไดแ ก แผนผังที่แสดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี เชน
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(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนน และทางเทา
(๖) ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
(๗) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ สําหรับระบบไฟฟาและระบบประปารวมถึงระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หากผูขอ
จัดสรรใหหนวยงานของราชการหรือองคการของรัฐเปนผูดําเนินการ ไมตองแสดงแบบกอสรางระบบ
ดังกลาว
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและ
สภาพหลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1 โดยจัดใหมุม
ดานลางดานขวาจะตองแสดงดัช นีแ ผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตอ งแสดงแผนผังเกิน กวา ๑ แผน )
ชื่อโครงการ ชื่อเลขที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อ และลายมือชื่อของผู ออกแบบและวิศ วกร
ผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรม และหรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๘ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญ าตจัด สรรที่ดิ น นอกจากหลั กฐานและรายละเอี ยดที่ ตอ งแสดงตามความ
ในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓ แล ว ผู ข อต อ งแสดงโครงการและวิ ธี ก าร
ในการจัดสรรที่ดิน เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่อง ตาง ๆ ดังมีรายการตอไปนี้
๘.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๘.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
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)
๘.๓ การจั ด ระบบประปาที่ ใ ช บ ริ ก ารของการประปานครหลวง การประปา
สวนภูมิภาค หรือการประปาสวนทองถิ่น ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้นวาสามารถ
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ใหบริการได หากจัดระบบประปาสัมปทาน ใหแสดงหลักฐานการไดรับสัมปทานประกอบกิจการ
ประปาตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๘
๘.๔ ในกรณีจัดใหมีระบบไฟฟา ระบบประปาที่ใ ชบริการของหนวยงานภาครัฐ
ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้น วาสามารถใหบริการได
๘.๕ วิธีการในการปรับปรุงพื้น ที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร ทั้งนี้จะตองกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดิน และวัสดุที่นํามาใช
ในการถมปรับที่ดิน ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
๘.๖ วิ ธี ก ารในการจั ด จํ า หน า ยที่ ดิ น เปล า และหรื อ ที่ ดิ น พร อ มสิ่ ง ปลู ก สร า ง
จะจําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอนสงเปนงวด ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๘.๗ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
๘.๘ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๘.๙ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะ ที่ผูจัดสรร
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๘.๑๐ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๘.๑๑ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๘.๑๒ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๙ ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๙.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ต่ํากวา ๙๙ ไร
๙.๒ ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๑๐๐ - ๑๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ ๙๙ - ๔๐๐ ไร
๙.๓ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๒๐๐ แปลง หรือเนื้อที่เกินกวา ๔๐๐ ไร
ขอ ๑๐ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ที่ดินแปลงยอยจะตองมีขนาดและเนื้อที่ของ
ที่ดินแยกเปนประเภท ดังนี้
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๑๐.๑ การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดิน หรือที่ดินพรอมอาคาร ตองมี
ขนาดความกวา ง หรื อ ความยาวไม ต่ํ า กวา ๑๒.๐๐ เมตร และมี เ นื้ อ ที่ไ ม ต่ํ า กว า ๖๐ ตารางวา
หากความกวางหรือความยาวไมไดขนาดดังกลาว ตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๘๐ ตารางวา
๑๐.๒ การจัดสรรที่ดินเพื่อจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถว (หองแถว หรือ
ตึกแถว) หรือประเภทตางจากขอ ๑๐.๑ ตองมีความกวางไมต่ํากวา ๔.๐๐ เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา
๑๖ ตารางวา
ขอ ๑๑ ระยะห า งของตั ว อาคารจากเขตที่ ดิ น และการเว น ช อ งว า งระหว า งแปลงที่ ดิ น
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ หา มแบง แปลงที่ ดิ น เป น แนวตะเข็ บ เป น เศษเสี้ย ว หรื อ มี รูป ร า งที่ ไ ม สามารถ
ใชประโยชนได
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๓ การกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล
การจั ด การให พื้ น ที่ บ ริ เ วณโครงการจั ด สรรที่ ดิ น ปราศจากขยะมู ล ฝอยให เ ป น ไปตาม
ขอบัญญัติทองถิ่น หากไมมีขอบัญญัติเชนวานั้น ใหผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินแสดงรายละเอียด
การดําเนิน การจัดเก็บและทําลายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
ปทุมธานีพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๔ ระบบการระบายน้ํา การบํ าบัดน้ําเสีย และการจัดการกากอุตสาหกรรม (ถามี )
ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑๔.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากพื้นที่ในโครงการโดยใชทอหรือรางระบายน้ํา
ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง
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๒๗ เมษายน ๒๕๕๒

๑๔.๒ ปริมาณน้ําทิ้งที่ออกจากระบบระบายน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสียไปสูแหลง
รองรับน้ําทิ้ง (คู คลอง หรือทางน้ําสาธารณะอื่น ๆ) ตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินขางเคียง
และจะตองไดรับอนุญ าตจากหน วยงานผูดูแ ลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง (ในกรณี ที่ตองไดรั บ
อนุญาต)
๑๔.๓ ระบบการระบายน้ําตองประกอบดวย
(๑) ทอระบายน้ํารวม
(๒) รางระบายน้ํา
(๓) บอ พั กท อ ระบายน้ํ าที่ รั บน้ํ า ฝนจากถนนและรั บน้ํ า เสี ย จากที่ ดิ น
แปลงยอย (กรณีที่เปนระบบการระบายน้ํารวม)
(๔) บอตรวจการระบายน้ํา
(๕) บอพักน้ําเสีย
(๖) ระบบเครื่องสูบน้ํา (ถามี)
(๗) บอตรวจน้ําทิ้งประจําที่ดินแปลงยอย
(๘) บอตรวจน้ําทิ้งรวมของโครงการ
(๙) ระบบการผันน้ําฝนสวนเกิน (กรณีที่เปนระบบการระบายน้ํารวม)
(๑๐) บริเวณรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ําและจากระบบการบําบัดน้ําเสีย
๑๔.๔ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบมากับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
(๑) ปริมาณน้ําที่จะเขาสูระบบการระบายน้ําตอวินาที
(๒) ขนาดทอระบายน้ําแตละบริเวณ
(๓) ระดับความลาดเอียงของทอระบายน้ํา
(๔) ความลึกของทองทอระบายน้ํา
(๕) ความเร็วของการไหลของน้ําในทอระบายน้ํา
(๖) ประเภทวัสดุที่ใชทําทอระบายน้ํา
รายการทั้งหมดนี้ ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิช าการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่น คงแข็งแรงของวัสดุที่ใ ชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมแสดงใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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๑๔.๕ เงื่อนไขตองปฏิบัติใ นการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํา
รายการคํานวณทางวิชาการ
(๑) ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของทอระบายน้ําขนาดเล็กที่สุดไมต่ํากวา
๖๐ เซนติเมตร ยกเวนในกรณีเลือกใชระบบระบายน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน
(๒) วัสดุที่เปนทอระบายน้ําตองเปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ําเสีย
และน้ําฝนได รับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบนไดโดยไมเสียหาย
(๓) ระดั บ ความลาดเอี ย งของท อ ระบายน้ํ า ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง
๖๐ เซนติเมตร ตองลาดเอียงไมต่ํากวา ๑ : ๕๐๐ และของทอระบายน้ําที่มีขนาดใหญกวาตองลาดเอียง
ไมต่ํากวา ๑ : ๑๐๐๐ ระดับความลาดเอียงนี้ตองตอเนื่องกันไปตลอดทั้งระบบการระบายน้ํา
(๔) เครื่ องสูบน้ํ าเสีย จะเปน แบบใดก็ไ ด (แบบจุม แชใ นบ อพัก น้ํา เสี ย
แบบนอกบอพักน้ําเสีย) แตการสูบน้ําจะตอง
ก. ระดับหยุดสูบน้ําอยูต่ํากวาระดับทองทอระบายน้ําเขา
ข. ระดับเริ่มสูบน้ําอยูสูงกวาระดับหยุดสูบน้ําไมต่ํากวา ๑.๐๐ เมตร
ค. ปริมาตรน้ําเสียระหวางระดับสูบน้ําในบอพักน้ําเสียตองไมนอยกวา
๑ ใน ๔ สวน ของปริมาตรน้ําเสียรวมทั้งโครงการ
(๕) แนวระบบระบายน้ําตองไมพาดผานทางน้ํา หรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
นอกจากจะมีระบบพิเศษเพื่อการสงน้ําไปไดโดยไมปนเปอนกับน้ําในทางน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณประโยชน
(๖) บอพักของทอระบายน้ํา
ก. ประเภทจําหนายเฉพาะที่ดินหรือที่ดิน พรอมอาคาร ตองจัดใหมี
บอพักประจําที่ดินทุกแปลงยอย
ข. ประเภทบานแถว หรือประเภทตางจากขอ ก. ตองจัดใหมีบอพัก
หนึ่งบอตอที่ดินสองแปลง
ทั้งนี้ ตองแยกทอระบายน้ําเขาบอพักออกจากกัน
(๗) บ อ ตรวจการระบายน้ํ า ต อ งมี ข นาดใหญ เ พี ย งพอให ส ามารถลงไป
ขุดลอกหรือทําความสะอาดทอระบายน้ําไดที่จุดบรรจบทอระบายน้ําที่สําคัญตามความเหมาะสม
(๘) กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงต่ําตางกันใหแสดง

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๖๒ ง
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ก. เส น ระดั บ ความสู ง ต่ํ า ของพื้ น ที่ ล งในแผนผั ง แสดงแนวเส น
ทอระบายน้ําโดยมีชวงหางกันทุกระดับความสูง ๑.๐๐ เมตรหรือนอยกวา
ข. ระดั บ ของพื้ น ที่ ที่ จ ะปรั บ แต ง โดยการขุ ด ลอกหรื อ ถมสู ง ขึ้ น
จากระดับเดิมดวย
(๙) ตอ งแสดงแหล งรองรั บน้ํ าทิ้ งใหชั ด เจนในแผนผัง หากเป น ลํ าราง
สาธารณะใหแสดงภาพความกวาง ความลึกของลํารางจากบริเวณที่จัดสรรไปจนถึงแหลงรองรับน้ําทิ้ง
ในกรณีที่แยกระบบระบายน้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝนใหแสดงแบบ
รายละเอียดของทั้งสองระบบแยกจากกัน แตละระบบมีรายละเอียดตาง ๆ ตามขอตนทั้งหมด รวมทั้ง
รายละเอียดของทุกจุดที่มีการตัดผาน หรือบรรจบกันของระบบทั้งสอง
ขอ ๑๕ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๕.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตอง
ไดรับการบําบัดใหไดมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๑๕.๒ ระบบบํา บัดน้ํ าเสีย จะเปน ประเภทระบบบําบั ดอิส ระเฉพาะแตละที่ดิ น
แปลงยอยหรือประเภทระบบบําบัดกลางที่รวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ไดและแตละ
ระบบเหลานั้น จะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใด ใหแสดงใหปรากฏในแผนผังและรายการ
คํานวณทางวิชาการที่ตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
๑๕.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง ที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา สําหรับประเภทระบบกลางตองตั้งอยูในพื้นที่ที่พาหนะ
เขาถึงได โดยเปนทางเฉพาะกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เพื่อประโยชนในการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใช
ในการบําบัดน้ําเสียและการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง
หมวด ๕
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และสาธารณูปโภค
ขอ ๑๖ ระบบและมาตรฐานของถนน ที่จอดรถและการตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอก
ที่ดินจัดสรร
๑๖.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ
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(๑) โครงการขนาดเล็ก ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
(๒) โครงการขนาดกลาง ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
(๓) โครงการขนาดใหญ ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๒๔.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
๑๖.๒ ถนนที่เป น ทางเขา ออกของโครงการจัด สรรที่ดิ น ที่บ รรจบกั บทางหลวง
แผ น ดิ น หรื อทางสาธารณประโยชน ต องมี ความกวา งของเขตทางไมน อยกวา เกณฑกํ าหนดตาม
ขอ ๑๖.๑ เวน แตถนนดังกลาวเปน ถนนภาระจํายอม และมีความกวางของเขตทางนอยกวาเกณฑ
กําหนดตามขอ ๑๖.๑ ก็ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ ที่จะพิจารณาอนุญาตได แตตองอยูภายใต
เงื่อนไขที่วาถนนดังกลาวเปนถนนที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง จนเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอม
ลดไป หรือเสื่อมความสะดวก มีความกวางของผิวจราจรไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร และมิไดเปนถนน
ที่เกิดจากการดําเนินการของผูจัดสรรที่ดิน หรือผูที่เกี่ยวของกับผูจดั สรรที่ดิน
๑๖.๓ ระดับความสูงของหลังถนน
(๑) ตองใหสอดคลองกับระบบระบายน้ําในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ต อ งจั ด ทํ า ให ไ ด ร ะดั บ และมาตรฐานที่ ส อดคล อ งกั บ ถนนหรื อ
ทางสาธารณะที่ตอเนื่อง
(๓) ผิวจราจรตองเปน คอนกรีตเสริมเหล็ก แอลฟลทติดคอนกรีต หรือ
ราดยางแอสฟ ลท ร องด ว ยชั้ น วั สดุ พื้ น ทางที่ มี ค วามหนาและบดอัด จนมี ค วามแนน ตามมาตรฐาน
ที่หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนด
๑๖.๔ ความลาดชันและทางเลี้ยว
(๑) ความลาดชันของผิวจราจรทุกจุดตองไมเกิน ๗ สวนตอทางราบ ๑๐๐ สวน
(๒) ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบกัน ตองไมเปนมุมแหลมเล็กกวา ๖๐ องศา
และในกรณีทางเลี้ยวที่หางกันนอยกวา ๓๗.๐๐ เมตร ตองเปนมุมปานไมเล็กกวา ๑๒๐ องศา
๑๖.๕ การปาดมุมถนน
(๑) ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร จะตองปาดมุมถนน
ใหกวางขึ้นอีกไมต่ํากวาดานละ ๑.๐๐ เมตร
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(๒) ปากทางของถนนดังกลาวเปนมุม เล็กกวา ๙๐ องศา จะตองปาดมุม
ใหกวางขึ้นอีกตามความเหมาะสม
๑๖.๖ สะพาน สะพานทอ และทอลอด
(๑) ถนนที่ตัดผานลํารางสาธารณประโยชน ซึ่งกวางเกินกวา ๓.๐๐ เมตร
ตองจัด ทํา เป น สะพานตามแบบการก อสรา งที่ ได รับ อนุ ญาตจากหน วยงานหรือ เจ าพนัก งานตามที่
กฎหมายกําหนด
(๒) ถาลํารางสาธารณประโยชนต่ํากวา ๓.๐๐ เมตร จะตองทําเปนสะพาน
หรือสะพานทอ หรือใชทอลอด ตามแบบการกอสรางที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานหรือเจาพนักงาน
ตามที่กฎหมายกําหนด
๑๖.๗ ใหติดตั้งปายสัญญาณการจราจร และอุปกรณสะทอนแสงไฟใหเห็นไดชัด
ตรงจุดที่เปนเกาะกลางถนน วงเวียน ทางแยก รอง หรือสันนูนขวางถนน ทุกแหง
๑๖.๘ ตองจัดใหมีระบบไฟสองสวาง และตองติดตั้งหัวดับเพลิงใหเปนไปตาม
มาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปาสวนทองถิ่น
๑๖.๙ เพื่อประโยชนในดานความสะดวกตอการคมนาคม ความมั่น คง แข็งแรง
ความปลอดภัย ความสวยงามเปนระเบียบ และการผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี
มีอํานาจที่จะสั่งการใหปรับเปลี่ยนขนาดเขตทิศทางเดินรถ ระดับ และความลาดชัน ทางเลี้ยว ที่จอดรถ
ที่กลับรถ สวนประกอบของถนน และปายสัญญาณจราจรได
๑๖.๑๐ กรณีที่เปนหองแถวหรือตึกแถวนอกจากปฏิบัติตามขอ ๒๐ แลว ตองจัดให
มีที่จอดรถเพิ่มเติม ๑ แปลงตอ ๑ คัน ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดิน แปลงยอ ยใหมี
ลักษณะ ดังนี้
(๑) กรณี จั ด ให มี ที่ จ อดรถตั้ ง ฉากกั บ แนวทางเดิ น รถ ให มี ค วามกว า ง
ไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณีจัดใหมีที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถ
นอยกวา ๓๐ องศา ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณี จั ดให มี ที่จ อดรถทํ า มุม กั บ ทางเดิน รถตั้ง แต ๓๐ องศาขึ้ น ไป
ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
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กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่ม เติมทางด านหลังของหองแถวหรือตึ กแถวตอ งจัดใหมี ที่จอดรถ
๑ แปลง ตอ ๑ คัน และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๖.๑๐ (๑) (๒) และ (๓)
กรณีที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได
ขอ ๑๗ ระบบและมาตรฐานของทางเทาและทางจักรยาน
๑๗.๑ ถนนดานที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอย ตองจัดใหมีทางเทาสําหรับ
คนเดินตามขนาดที่กําหนดไวในขอ ๑๖.๑ ทั้งนี้ความกวางของทางเดินเทาสุทธินับจากเขตแปลงที่ดิน
ตองไมต่ํากวา ๑.๐๐ เมตร ตลอดความยาวของถนนโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
๑๗.๒ ระยะยกระดับสู งกวาผิว จราจร ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร สม่ํา เสมอกั น
ไปตลอดความยาวถนน
๑๗.๓ วัสดุปูทางเทา ตองทําดวยวัสดุซึ่งปกติไมเปลี่ยนแปลงสภาพไดงายโดยน้ํา
ไฟ หรือดินฟาอากาศ
๑๗.๔ ขอบทางเทา ตองเปนคันหินสูงระหวาง ๑๒ ถึง ๑๕ เซนติเมตร
๑๗.๕ จุดที่เปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอย ใหลดคันหินลง โดยทําเปนทางลาด
ใหรถเขาออกได แตใหรักษาระดับทางเทาใหสูงเทาเดิมทางเทาสวนที่เปนทางเขาออกนี้ ใหทําผิวจราจร
เชนเดียวกับขอ ๑๖.๓ (๓)
๑๗.๖ การปลูกตนไม หรือติดตั้งอุปกรณประดับถนนตองไมล้ําลงมาในสวนที่เปน
ทางเดินเทา
กรณีที่เปนโครงการจัดสรรขนาดกลางและขนาดใหญ ตองจัดใหมีทางจักรยานตามมาตรฐาน
ที่หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนดหรือตามมาตรฐานทางวิชาการประกอบอยูในทางเทาดวย
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อการสาธารณูปโภค
ขอ ๑๘ ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จําเปนตอการรักษา
สภาพแวดลอม ความปลอดภัย การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริการชุมชนมีดังนี้
๑๘.๑ ระบบไฟฟา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตาม
แบบแปลนแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการหรือองคการของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น
ซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
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๑๘.๒ ระบบประปา
๑๘.๒.๑ ในกรณี ที่ ดิ น จั ด สรรตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณที่ ก ารประปานครหลวง
การประปาสวนภูมิภาค หรือการประปาสวนทองถิ่น แลวแตกรณี สามารถใหบริการได ตองใชบริการ
ของหนวยงานนั้น
๑๘.๒.๒ ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูน อกบริเวณ ๑๘.๒.๑ ใหจัดทําระบบ
ประปาหรือระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภคและจะตองดําเนินการตอไปนี้
(๑) เสนอแบบก อ สร า งระบบการผลิ ต น้ํ า ประปาและแบบ
การกอสรางระบบจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยวิศวกร เปนผูลงนาม
รับรองแบบและรายการคํานวณดังกลาว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
ปทุมธานี
(๒) ถ า ใช น้ํ า บาดาลหรื อ น้ํ า ผิ ว ดิ น ในการผลิ ต น้ํ า ประปา
ตองขอรับสัมปทานการจัดจําหนายน้ําประปาจากหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวย
การสัมปทานใหเรียบรอย กอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
๑๘.๓ ระบบโทรศัพท ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดิน จะจัดบริการโทรศัพทใหแ กผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรใหแสดงแผนการดําเนินการตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี
หมวด ๗
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมืองและการปฏิบัตติ ามกฎหมายอื่น
ขอ ๑๙ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และการพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายวาดวยควบคุม
อาคาร กฎหมายวาดวยโรงงาน เปนตน
หมวด ๘
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม
การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน
ขอ ๒๐ ผูจัดสรรที่ดินตองกัน พื้น ที่ไวเพื่อจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ เชน
สวน ที่ จ อดรถส ว นกลาง สนามกี ฬ า ศู น ย ฝ ก อบรมพนั ก งาน ห อ งอาหารสํ า หรั บ พนั ก งาน
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สถานพยาบาลเบื้องตนและอื่น ๆ ไมนอยกวารอยละ ๕ ของพื้นที่จัดจําหนายทั้งหมด โดยใหมีพื้นที่
เปนสวนไมนอยกวารอยละ ๒ ของพื้นที่จําหนาย ทั้งนี้ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแปลง
เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๑ ไร
หมวด ๙
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้ง
สํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค จะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
๒๑.๑ ที่ดิน เปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวาง
ไมนอยกวา ๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดิน ใหมีเขตติดตอกับ
สาธารณูป โภคอื่น ๆ เช น ถนน สวน สนามกี ฬ า ที่ จ อดรถส วนกลาง ศูน ย ฝก อบรมพนั กงาน
หอ งอาหารสํา หรั บพนัก งาน สถานพยาบาลเบื้ องตน และหรือ สาธารณู ปโภคอื่น ที่ใ ชป ระโยชน
ลักษณะเดียวกัน
๒๑.๒ ที่ดิน พรอ มอาคาร ตองมีเนื้ อที่ไ มนอ ยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวา ง
ไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอ ยกวา ๖๔ ตารางเมตร
๒๑.๓ 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 ๒๒ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น แลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๒๑.๑ หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๑.๒ เปนสาธารณูปโภคสําหรับที่ดินที่เปน
ที่ตั้งพื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปน ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เชน สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ตามขอ ๒๑.๓ ผูจัดสรรที่ดิน ตองให
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นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา
๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๓ 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 ๒๔ 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
ปรีชา บุตรศรี
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี

