
หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ฉบับที่  ๒ 

(พ.ศ.  ๒๕๕๐) 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  มาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับ
การจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ 
ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดิน
เพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๓๕  แหงขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

ขอ  ๓๕  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

 ๓๕.๑ ที่ดินเปลาตองจัดที่ดินใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของสวนราชการทองถิ่นใด
กําหนดไวสูงกวา  ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของสวนราชการทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอ
กับสาธารณูปโภคอื่น  ๆ  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  หรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใช
ประโยชนลักษณะเดียวกัน 

 ๓๕.๒ ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา  
๔.๐๐  เมตร  และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

 ๓๕.๓ พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมี 
พื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคาร 
ดังกลาว  ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะ 
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ในโครงการจัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๓๖  และขอ  ๓๗  แหงขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

ขอ  ๓๖  เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๓๕.๑  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๓๕.๒  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปนที่ต้ัง
สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ตามขอ  ๓๕.๓  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ  ๓๗  ขอกําหนดนี้  ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอน
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ถาวร  พรหมมีชัย 

รองผูวาราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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