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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินจังหวัดชัยนาทเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้  เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหเพิ่มความดังตอไปนี้  เปนขอ  ๓๒  และ  ขอ  ๓๓  แหงขอกําหนดเกี่ยวกับการ
จัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ฉบับลงวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๔๖ 

“ขอ  ๓๒  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ ต้ังสํานักงานของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๓๒.๑  ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไว 
สูงกวา  ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น   ๆ 
เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  และ/หรือ  สาธารณูปโภคอื่น  ๆ  ที่ใชประโยชนใน 
ลักษณะเดียวกัน 

  ๓๒.๒  ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  ๓๒.๓  พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผู จัดสรรที่ดินได จัดไว  เพื่อเปนที่ ต้ังสํานักงานของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัด
ใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคาร
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ดังกลาว  ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะ 
ในโครงการจัดสรรที่ดิน  และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ๆ  ไมได  ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ  ๓๓  เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๓๒.๑  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๓๒.๒  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปนที่ต้ัง
สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย” 

ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินที่ได ย่ืนคําขออนุญาตไวกอน
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ประภากร  สมิติ 
ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท 
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