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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  จังหวัดตรัง 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจดัสรรทีดิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตรังออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
และการพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้ เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม   
จังหวัดตรัง  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้  ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้  
ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ขอกําหนดนี้  ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียน 
แบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใชบังคับ 

ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตรังพิจารณาเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชน 
ในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน  ที่ ต้ังของดิน  การผังเมือง  
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตรังจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการเฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรคหนึ่ง  ตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน  ตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

 
 

ขอ ๖ แผนผังการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดทําใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

  ๖.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
  (๑) ที่ต้ังบริเวณที่ดินที่ขอทําการจัดสรร 
  (๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ 
  (๓) เสนทางที่เขาออกสูบริเวณที่ดินที่ขอทําการจัดสรร  จากทางหลวง  หรือทางสาธารณะ 

ภายนอก 
  (๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมือง  ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  โดย 

ระบุขอความตอไปนี้  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร  ต้ังอยูในบริเวณ..........  (ระบุรายละเอียดตามกฎหมาย  
วาดวยการผังเมืองแตละประเภท)” 

  ๖.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
  (๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิของที่ดินที่ขอทําการจัดสรร 
  (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง  ๆ  ที่อยูภายบริเวณที่ติดตอกับที่ดิน 

ที่ขอจัดสรร 
  (๓) ในกรณีที่โครงการจัดสรรที่ดินตอเนื่องเปนหลายโครงการ  ใหแสดงการเชื่อมตอ 

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  (๔) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดินทั้งของสวนราชการและสวนบุคคล 
  ๖.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
  (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอย  เพื่อการจัดจําหนาย  โดยใหระบุประเภทการใชที่ดิน 

แตละแปลง 
  (๒) การแบงแยกที่ดิน  เพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ 
  ๖.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ไดแก  แผนผังที่แสดง

รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี  ไดแก 
  (๑) ระบบและมาตรฐานของถนน 
  (๒) ระบบระบายน้ํา 
  (๓) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๔) ระบบไฟฟา 
  (๕) ระบบประปา  (ถามี) 
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  (๖) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ 
  (๗) แหลงน้ํา 
  (๘) ระบบการสงน้ํา 
  (๙) ระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพ

หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน  A1  โดยใหมีมาตราสวน
ไมเกิน  ๑:๕๐๐   สําหรับที่ ดินที่ขอทําการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก   มาตราสวนไมเกิน  ๑:๑๐๐๐   
สําหรับที่ดินที่ทําการจัดสรรขนาดใหญและจัดใหมุมดานลางขางขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  
(ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา  ๑  แผน)  ชื่อโครงการและที่ ต้ังของสํานักงานการจัดสรรที่ดิน   
ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผู คํานวณระบบตาง ๆ  พรอมใหแสดงรายละเอียด 
การคํานวณและเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ  ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและหรือ
สถาปตยกรรมดวย   

ขอ ๗ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดงตามความใน 

มาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน 
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  
เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ  ดังมีรายการดังตอไปนี้ 

  ๗.๑ หลักฐานการขออนุญาตจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง   
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม) 

  ๗.๒ หลักฐานการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  (ในกรณีตองจัดทํา) 

  ๗.๓ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดินเปลา  จําหนายโดยวิธีเงินสดหรือเงินผอน 
ตามระยะเวลาที่ผูซ้ือสามารถเลือกได 

  ๗.๔ วิธีการในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
  ๗.๕ การเรียกเก็บคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ 
  ๗.๖ สิทธิของผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัดใหม ี

ในบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
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  ๗.๗ ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น 
  ๗.๘ สัญญาหรือเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซ้ือจะตองปฏิบัติ

เพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบเรียบรอย   
ความเพิ่มพูนคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี  (ถามี) 

  ๗.๙ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ  (ถามี) 
  ๗.๑๐ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน  การรวม  การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความเหมาะสม 

ในการจัดทําเกษตรกรรม  ทั้งบริเวณสวนจําหนายและสวนสาธารณูปโภค 
หมวด  ๒ 

ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม 
 

 

ขอ ๘ ขนาดของที่ดินจัดสรร  แบงเปน  ๒  ขนาด  คือ 
  ๘.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๗๙  แปลง  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการไมเกิน  

๕๐๐  ไร 
  ๘.๒ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๘๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อที่ทั้งโครงการ

เกินกวา  ๕๐๐  ไร 
ขอ ๙ การจดัสรรที่ดินเพื่อการจัดจําหนาย  ที่ดินแปลงยอย  ตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมตํ่ากวา  

๒  ไร  โดยมีเนื้อที่ใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ  ๙๐  ของพื้นที่แปลงยอย 
หมวด  ๓ 

ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 

 

ขอ ๑๐ การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถิ่น  และใหผูขออนุญาต
ทําการจัดสรรที่ดินแสดงรายละเอียดการดําเนินการจัดเก็บและทําลายขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบตามความเหมาะสม 
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หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
 

ขอ ๑๑ ระบบระบายน้ํา 
  ๑๑.๑ การระบายโดยระบบทอ  รางระบายน้ําที่ออกแบบเปนระบบอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 
  ๑๑.๒ ทางเดินของน้ําทิ้งที่ออกจากระบบการระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไปสู 

แหลงรองรับน้ําทิ้ง  (คู  คลอง  ทางน้ําหรือสาธารณะอื่นใด)  ตองเพียงพอ  โดยไมใหเกิดความเสียหาย 
ตอทรัพยสินขางเคียง  และจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง   
(ในกรณีที่ตองไดรับอนุญาต) 

  ๑๑.๓ ระบบระบายน้ําออกจากที่ดินจัดสรรแตละแปลง  ตองเปนไปตามคามาตรฐาน 
การทิ้งน้ําสูที่สาธารณประโยชน   

  ๑๑.๔ เง่ือนไขตองปฏิบัติในการจัดทําแผนผังระบบการระบายน้ําและการจัดทํารายการ 
คํานวณทางวิชาการ 

  ๑๑.๕ แนวทอระบบระบายน้ําเสียตองไมพาดผานทางน้ํา  หรือแหลงน้ํา  หรือ 
แหลงน้ําสาธารณประโยชน 

  ๑๑.๖ บอตรวจการระบายน้ําตองมีขนาดใหญเพียงพอใหสามารถลงไปขุดลอก 
หรือทําความสะอาดทอระบายน้ําไดที่จุดบรรจบทอระบายน้ําที่สําคัญตามความเหมาะสม 

  ๑๑.๗ กรณีพื้นที่ที่ทําการจัดสรรที่ดินมีระดับสูงตํ่าตางกัน  ใหแสดง 
   ก เสนระดับความสูงตํ่าของพื้นที่ลงในแผนผังแสดงแนวเสนทอระบายน้ํา  

โดยมีชองหางกันทุกระดับความสูง  ๑.๐๐  เมตร  หรือนอยกวา 
   ข ระดับของพื้นที่ที่จะปรับแตง  โดยการขุดหรือถมจากระดับเดิม  ตองแสดง 

แหลงรองรับน้ําทิ้งใหชัดเจนในแผนผัง 
ขอ ๑๒ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๑๒.๑ ระบบบําบัดน้ําเสีย  เปนประเภทระบบบําบัดกลางที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัด

เปนจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได  และแตละระบบเหลานั้น  จะใชวิธีหรือขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใด  
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ใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณทางวิชาการโดยผูคํานวณออกแบบตองลงนาม  พรอม
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

  ๑๒.๒ ระบบน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งที่สามารถเขาไป
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งไดตลอดเวลา 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม 

 

 

ขอ ๑๓ ความกวางของหนาที่ดินแปลงยอยในโครงการแตละแปลงที่ติดถนนสําหรับใชเปน
ทางเขาออกของรถยนตตองไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร   

ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ  ใหมีความกวางของเขตทาง
และผิวจราจร  ดังนี้ 

(๑) ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก 
 - ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยมีความกวาง

ของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   
 - ถนนสายรองตองมีความกวางเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของ 

ผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ขนาดความกวางดังกลาว  ใหใชสําหรับรองรับที่ดินแปลงยอย
จํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

(๒) ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ 
 - ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  โดยมีความกวาง 

ของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร   
 - ถนนสายรองตองมีความกวางเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  โดยมีความกวางของ 

ผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ขนาดความกวางดังกลาว  ใหใชสําหรับรองรับที่ดินแปลงยอย
จํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก  ถนนที่เปนทางเขาออกของ
โครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวงแผนดิน  หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวาง 
ไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๓  นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค 

 
 

ขอ ๑๔ แหลงน้ํา 
ผู จัดสรรที่ดินตองจัดหาแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสม   เพื่อใชในการจัดสรรที่ ดินเพื่อ

เกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน  ถาหากแหลงน้ําจากธรรมชาติหรือแหลงน้ํา 
จากชลประทานไมเพียงพอ  ใหจัดหาแหลงน้ําสํารองเพื่อใหมีน้ําใชเพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป 

ขอ ๑๕ ระบบการสงน้ํา 
ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอยทุกแปลง  และตองแสดงรายละเอียด

ของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา 
ขอ ๑๖ ระบบไฟฟา 
ในแตละแปลงยอยตองไดมาตรฐานของการไฟฟากําหนด  (ในกรณีที่ผูจัดสรรมีความจําเปนตองใช   

ใหแสดงรายละเอียดของระบบไฟฟาใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณา) 
หมวด  ๗ 

ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง 
 

 

ขอ ๑๗ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้เกี่ยวกับการผังเมือง  ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย   
วาดวยการผังเมือง 

หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

 
 

การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริการชุมชน 
ขอ ๑๘ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้เกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม  

การสงเสริมสภาพความเปนอยู  ใหอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย  วาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๙ การกันพื้นที่เพื่อจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ผูจัดสรรจะตองจัดใหมีพื้นที่ไวเพื่อประโยชนรวมกันเปนพื้นที่สวนกลางสําหรับการจดัจําหนาย
ผลิตผลทางการเกษตร  หรือการนันทนาการฯลฯ  โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ  ๓  
ทั้งนี้  ไมใหแบงแยกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๖  ไร 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่จัดสรรที่ดินรายใดแสดงความประสงคไวในคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินวา   
จะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ 
ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรอื่น  โดยจัดเปนที่ดินเปลาหรือที่ดินพรอมอาคาร 
อยางใดอยางหนึ่ง  หากเปนที่ดินเปลาใหมีเขตติดกับพื้นที่สวนกลางซึ่งจัดไวเพื่อจัดจําหนายผลิตผล
ทางการเกษตรหรือการนันทนาการ  ที่จอดรถสวนกลาง  ศูนยฝกอบรมพนักงาน  หองอาหารสําหรับพนักงาน   
สถานพยาบาลเบื้องตน  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนในลักษณะเดียวกัน  มีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  
๒๐  ตารางวา  ตองมีความกวางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  และความยาวไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแต
ขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวาก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น   

  ๒๐.๑ หากเปนที่ดินพรอมอาคารตองมีเนื้อที่ไมตํ่ากวา  ๑๖  ตารางวา  และมีความกวาง 
ไมตํ่ากวา  ๔  เมตร  และใหพื้นที่ดินดังกลาวเปนสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน 

  ๒๐.๒ พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่ 
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว  
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๒๑ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๑  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๑  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปน 
ที่ต้ังสํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองโอนใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอื่น  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เชิดพันธ  ณ  สงขลา 
ผูวาราชการจังหวัดตรัง 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตรัง 


