
หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอกําหนด 
การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จังหวัดชัยนาท 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)   แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท  ออกขอกําหนดจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกี่ยวกับ 
การจัดทําแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 
ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชัยนาท   
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  อื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้  
ใหใชขอกําหนดนี้แทน 

ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท  พิจารณาเห็นเปนการจําเปน 
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยคํานึงถึงประเภทการจัดสรรที่ดิน  ที่ต้ังของที่ดิน  การผังเมือง
และนโยบายการจัดสรรที่ดินของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท  
จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ใหแกผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเปนการเฉพาะรายก็ได 

ทั้งนี้  การผอนผันตามวรรค  ๑  ตองไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน  ตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  เร่ือง  การกําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 

 

 

ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดิน  ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  ผูขอตองจัดใหมีแผนผัง 
การจัดสรรที่ดิน  ดังนี้ 

  ๕.๑ แผนผังสังเขป  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
  (๑) ที่ต้ังบริเวณการจัดสรรที่ดิน 
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  (๒) ลักษณะบริเวณที่ต้ังโดยรอบ  ตลอดจนการใชประโยชนและระบุจากที่ดิน 
ที่ขอจัดสรร  มีขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  เชน  กฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายอื่น 

  (๓) เสนทางที่ เขา  - ออก   สูบ ริ เวณการจัดสรรที่ ดินจากทางหลวง   หรือ 
ทางสาธารณะภายนอก 

  (๔) การใชประโยชนที่ ดินระบุประเภทที่ดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง       
โดยระบุขอความดังตอไปนี้  คือ  “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร  ต้ังอยูในบริเวณ......................”  ระบุรายละเอียด 

  ๕.๒ แผนผังบริเวณรวม  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
  (๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดินในกรณีที่มี เอกสาร 

สิทธิหลายแปลง 
  (๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง  ๆ  ที่อยูภายในบริเวณ  และบริเวณ    

ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร 
  (๓) เง่ือนไขเกี่ยวกับที่ดิน  ทั้งของราชการและสวนบุคคล 
  (๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ   ใหแสดงการเชื่อมตอ 

ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย 
  ๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก  แผนผังที่แสดง 
  (๑) การแบงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจําหนาย 
  (๒) การแบงที่ดินเพื่อการจัดทําสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และเสนทางถนน 
  ๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ  ไดแก  แผนผังที่แสดง

รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จัดให  ไดแก 
  (๑) ระบบไฟฟา  (กรณีจัดใหมี) 
  (๒) ระบบประปา  (กรณีจัดใหมี) 
  (๓) ระบบการระบายน้ํา 
  (๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๕) ระบบถนน 
  (๖) ระบบอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ   
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบัน  และสภาพ

หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว  รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผัง  แตละรายการใหเปนไป 
ตามประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท  และจะตองจัดทํามาตรฐาน  A1  โดยให 
มุมดานลางขางขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน  ชื่อโครงการ  ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานจัดสรรที่ดิน
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ชื่อและลายมือชื่อผูออกแบบและวิศวะผูคํานวณระบบตาง  ๆ  พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาต 
ใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และ/หรือ  สถาปตยกรรม 

ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน 
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดง

ตามความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แลว  ผูขอตองแสดง
โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง  ๆ  ดังมีรายการ
ดังตอไปนี้ 

  ๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการขออนุญาต
ใชแหลงน้ําสาธารณประโยชน  การอนุญาตใหจัดสรางแหลงน้ํ า  เพื่อใชในกิจการเกษตรและ 
แหลงรองรับน้ําทิ้ง 

  ๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  กรณีที่ตองจัดทํา 

  ๖.๓ ในกรณีจัดระบบประปา  ตองแนบหลักฐานการบริการของประปาสวนภูมิภาค  
หรือประปาสวนทองถิ่น  หรือประปาสัมปทาน  ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘ 

  ๖.๔ วิธีการในการพัฒนาที่ดินเพื่อใชในการเกษตร  การปรับปรุงดูแล  ตลอดจนวธิกีาร
แกไขปญหาความเดือดรอนที่จะเขาสูแปลงเกษตรกรรม  เชน  ปญหาน้ําทวม  ปญหาความแหงแลง  ฯลฯ 

  ๖.๕ วิธีการบริการดานเกษตรกรรม 
   -  กําหนดผูเชี่ยวชาญ/นักวิชาการดานการเกษตรกรรมใหคําปรึกษา  แนะนําดูแล 
   -  กําหนดการตลาดทางดานเกษตรกรรม  หรืออื่น   ๆ ที่เกี่ยวของ  เชน  การสงเสริม

การเกษตรตามนโยบายของรัฐ 
   -  กําหนดประเภทของการเกษตรกรรม  เชน  พืชสวน  พืชไร  ฯลฯ 
   -  กําหนดการดูแลดานสาธารณปูโภคและการบํารุงรักษา 
  ๖.๖ วิธีการจําหนายที่ดิน  ระบบเงินสด  เงินผอนตามระยะเวลา  พรอมระบุสถาบัน

การเงินที่จะเขามารองรับโครงการ 
  ๖.๗ วิธีการกําหนดคาบริการที่เกี่ยวของดานคาใชจายในการบริการของผูจัดสรร

ที่ดินดานเกษตรกรรม  และคาใชจายในการบํารุงรักษาบริการสาธารณะ  (กรณีจัดใหมี) 
  ๖.๘ สิทธิประโยชนของผูซ้ือในการใชหรือไดรับบริการทางดานการเกษตรกรรม       

และอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ 
  ๖.๙ ภาระผูกพันตาง  ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรที่ดินนั้น 
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        ๖.๑๐ สัญญาเ ง่ือนไขการใชประโยชนที่ ดินแปลงยอยที่ผู ซ้ือจะตองปฏิบั ติ   
เพื่อประโยชนตอชุมชน  ทางดานความสงบสุข  ความปลอดภัย  ความสวยงาม  ความเปนระเบียบเรียบรอย  
ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

  ๖.๑๑ แหลงน้ํา  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสม  เพื่อใช 
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน  ถาหากแหลงน้ํา 
จากธรรมชาติหรือแหลงน้ําจากชลประทานไมเพียงพอใหจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําสํารอง  เพื่อใหมี 
น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป 

  ๖.๑๒ ระบบการสงน้ํา  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอย
ทุกแปลง  และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา 

หมวด  ๒ 
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร 

 

 

ขอ ๗ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ที่ดินแปลงยอยตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมตํ่ากวา 
๒  ไร  โดยมีเนื้อที่ที่ใชในการเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ  ๙๐  ของพื้นที่แปลงยอย  การแบงแปลงยอย
ดังกลาวตองคํานึงถึงสภาพขนาดของที่ดินในการเกษตรกรรม 

ขอ ๘ ขนาดของที่ดินจัดสรร  แบงเปน  ๒  ขนาด 
  ๘.๑ ขนาดเล็ก  จํานวนแปลงยอยไมเกิน  ๗๙  แปลง  หรือเนื้อที่ไมเกิน  ๕๐๐  ไร 
  ๘.๒ ขนาดใหญ  จํานวนแปลงยอยต้ังแต  ๘๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อที่เกินกวา  

๕๐๐  ไร 
ขอ ๙ เพื่อประโยชนของการจัดขนาด  และการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

จัดสรรที่ดินจะตองกันพื้นที่ไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน  เปนพื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนาย
ผลิตผลการเกษตร  หรือการสันทนาการ  เชน  การกําหนดใหจัดใหมีตลาดกลางเพื่อรวบรวมและ
จําหนายผลิตผลทางการเกษตร  ฯลฯ  โดยคํานวณจากพื้นที่ที่จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ  ๒  ทั้งนี้
ไมใหแบงเปนแปลงยอยหลายแปลง  เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมตํ่ากวา  ๔  ไร 

  -  หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ  เปนเศษเสี้ยว  หรือมีรูปรางที่ไมสามารถใช
ประโยชนได 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่แปลงยอย  ไดกําหนดเร่ืองอาคารและสิ่งปลูกสราง  จะตองนํากฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร  และการผังเมืองมาพิจารณารวมดวย 
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หมวด  ๓ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 

 

ขอ ๑๑ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ใหเปนไปตามขอกําหนดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น  ๆ   

หมวด  ๔ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

 

ขอ ๑๒ ระบบระบายน้ํา  ประกอบดวย 
การกําหนดแนวคลองสงน้ําเขาแปลงจัดสรร  โดยพิจารณาจากเกณฑและสวนที่หนวยราชการ

ที่เกี่ยวของและที่หนวยงานกําหนดไว/และ/หรือ  คณะกรรมการกําหนดพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที ่
ขอ ๑๓ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
น้ําที่ผานการใชในกิจกรรมทุกประเภทในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตองไดรับ 

การบําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  
กําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ํ าทิ้งจากที่ ดินจัดสรร   และกําหนดใหที่ ดิน จัดสรร 
เปนแหลงกําเนิดมลพิษ  ที่จะตองถูกควบคุมปลอยน้ําเสียลงสูแหลงสาธารณะ  หรือออกสูส่ิงแวดลอม
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ  จึงจะระบายสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได 

ระบบบําบัดน้ําเสีย  จะเปนระบบบําบัดอิสระเฉพาะที่ดินแปลงยอย  หรือประเภทระบบบําบดักลาง
ที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปนจุดเดียว  หรือหลายจุดก็ได  และแตละระบบเหลานั้น  จะใชวิธีหรือ
ขบวนการบําบัดแบบใด  วิธีใดใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณทางวิชาการ  โดยผูคํานวณ
ออกแบบตองลงนามพรอมใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม 

หมวด  ๕ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม  การจราจร 

 

 

ขอ ๑๔ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง  ๆ  ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด  รวมทั้ง 
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขนาดของถนนที่จะตองจัดใหมีในโครงการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวางของเขตทาง
และผิวจราจร  ดังนี้ 

  ๑๔.๑ ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก 
    -  ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยมี

ความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
    -  ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  โดยมี

ความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอย  จํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

  ๑๔.๒ ถนนที่ใชในโครงการใหญ 
    -  ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๑๒.๐๐  เมตร  โดยมี

ความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร 
    -  ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมตํ่ากวา  ๘.๐๐  เมตร  โดยมี

ความกวางของผิวจราจรไมตํ่ากวา  ๖.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอย  จํานวนไมเกิน  ๑๐  แปลง  ถาเกิน  ๑๐  แปลง  ใหถือวาเปนถนนสายหลัก 

ขอ ๑๕ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน  
หรือทางสาธารณประโยชน  ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ  ๑๔  
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น   

หมวด  ๖ 
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

 

 

ขอ ๑๖ ระบบไฟฟา  (กรณีจัดใหมี) 
การจัดทําตองทําตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการ

ของรัฐซ่ึงมีหนาที่ควบคุมไฟฟา 
ขอ ๑๗ ระบบประปา  (กรณีจัดใหมี) 
  ๑๗.๑ กรณีที่ดินจัดสรรต้ังอยูในบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค  การประปาทองถิ่น  

หรือการใหบริการประชาชนขององคกรอื่น  แลวแตกรณีสามารถใหบริการไดใชบริการของหนวยงานนั้น 
  ๑๗.๒ ในกรณีที่ดินจัดสรรอยูนอกบริเวณ  ๑๗.๑  หรือหนวยงานแตไมสามารถ

บริการได  ใหจัดทําระบบประปาหรือระบบน้ําสะอาดใหเพียงพอแกการอุปโภคและการจัดทํา
เกษตรกรรมและตองดําเนินการดวย 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

  (๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการสราง  ระบายจายน้ํา
พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการ
คํานวณดังกลาว  โดยมีผลการตรวจรับรองของพนักงานเจาหนาที่ในดานรูปแบบและสุขาภิบาล   
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท 

  (๒) ถาใชน้ําบาดาลหรือน้ําผิวดินในการผลิตน้ําประปา   ตองขอรับสัมปทาน 
การจัดจําหนายน้ําประปาจากหนวยราชการที่รับผิดชอบ  ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทานใหเรียบรอย
กอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน 

หมวด  ๗ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม 

การสงเสริมสภาพความเปนอยู  และการบริหารชุมชน 
 

 

ขอ ๑๘ การสงเสริมความเปนอยู  และการบริหารชุมชนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๑๙ ในการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ใหผูจัดสรร

ที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสารบัญชีรายชื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรร  และสถานที่ประชุม 
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  

หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  
๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวาก็ให
เปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น  ๆ  เชน  
พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร  หรือการสันทนาการ  หรือสาธารณูปโภคอื่น    
ที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

(๒) ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  
๔.๐๐  เมตร  และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

(๓) พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว  ไมนอยกวา  
๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน   



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ ๒๑ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวา 
ที่ดินดังกลาวตามขอ  ๒๐  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๐  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดิน 
ที่เปนที่ต้ังสํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย 

ขอ ๒๒ ขอกําหนดเร่ืองการจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี้  ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดิน 
ที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้ใชบังคับ 

ขอ ๒๓ ขอกําหนดนี้ไมไดใชบังคับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ไดจดทะเบียน
แบงแยกที่ดินเปนแปลงยอยไวกอนที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใชบังคับ 
 

เจด็จ  มุสิกวงศ 
ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


