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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก 

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และ  มาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายกจึงขอออกขอกําหนดเกี่ยวกับ 
การจัดทําแผนผังโครงการ  และวิธีการจัดสรรที่ดินเพื่อใชเปนหลักเกณฑการพิจารณาการขออนุญาต 
ทําการจัดสรรที่ดินเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม  และเพื่อประโยชนของ
ผูบริโภคในการซื้อท่ีดินจัดสรร  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  ดังนี้ 

ใหเพ่ิมเติมความตอไปนี้  เปนหมวด  ๘  ขอ  ๒๒  และ  ขอ  ๒๓  ของขอกําหนดเกี่ยวกับ 
การจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ดังนี้ 

“หมวด  ๘ 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพ้ืนที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงาน 

ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ในการจัดสรรที่ดิน 
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพ้ืนที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๒๒.๑ ท่ีดินเปลา  ตองจัดใหมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใด
กําหนดสูงกวา  ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับ
สาธารณูปโภคอื่น  ๆ  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใช
ประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  ๒๒.๒ ท่ีดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีพ้ืนที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 
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  ๒๒.๓ พ้ืนที่อื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพ่ือเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพ้ืนที่
ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว  
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดิน  และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ท้ังนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง 

ขอ ๒๓ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลวใหถือวาที่ดิน
ดังกลาว  ตามขอ  ๒๒.๑  หรือท่ีดินพรอมอาคารตามขอ  ๒๒.๒  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปน
ท่ีต้ังสํานักงานสโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองโอนใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่น  ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย” 

ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้ 
ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เจตน  ธนวัฒน 
ผูวาราชการจังหวัดนครนายก 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก 
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