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ขอกําหนด 
การจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัย  และพาณิชยกรรม  เพิ่มเติมจาก
ขอกําหนดเดิมที่ไดประกาศใชไปแลว  ในหมวดที่  ๘  วาดวยขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการอื่นที่
จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม  การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน  ดังนี้ 

ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา  “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๓๕  และขอ  ๓๖  ของขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

“ขอ  ๓๕  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผู จัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ให เปนที่ ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล 
หมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา   
๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น  ๆ  
เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  ที่จอดรถสวนกลาง  หรือ  สาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชน
ลักษณะเดียวกัน 

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

(๓) พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับ
สํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ในอาคารดังกลาวไมนอยกวา  
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๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน   
และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

ขอ  ๓๖  เมื่อต้ังนติิบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดินดังกลาว  
ตามขอ  ๓๕  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๓๕  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปนที่ต้ัง
สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย” 

ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอน
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ศุภกิจ  บุญญฤทธิพงษ 
ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยภูมิ 
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