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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดแพร  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ .  ๒๕๔๓   คณะกรรมการจัดสรรที่ ดินจังหวัดแพร   โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
จัดสรรที่ดินกลาง  จึงออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

ใหยกเลิกความในขอ  ๓๓  ของขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดแพร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
และใหใชความตอไปนี้แทน   

“ขอ ๓๓ การกันพื้นที่เพื่อจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 
  ๓๓.๑ ตองจัดใหมีพื้นที่จัดทําสวน  สนามเด็กเลน  จํานวน  ๑  แหง  โดยคํานวณ

จากรอยละ  ๕  ของพื้นที่จัดจําหนาย  พื้นที่ดังกลาวจะตองอยูในบริเวณมีขนาดและรูปแปลงที่เหมาะสม  
สะดวกแกการใชสอย  และไมอนุญาตใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง  เวนแตเปนการกันพื้นที่ 
แตละแหงไว  ไมตํ่ากวา  ๑  ไร 

  ๓๓.๒ โรงเรียนอนุบาล  การจัดสรรที่ดินขนาดใหญ  จํานวนที่ดินแปลงยอย
ต้ังแต  ๕๐๐  แปลงขึ้นไป  หรือเนื้อที่เกินกวา  ๑๐๐  ไร  ผูจัดสรรจะตองกันพื้นที่ไวเปนที่ต้ังโรงเรียน
อนุบาล  จํานวน  ๑  แหง  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐๐  ตารางวา  และตองจัดใหมีพื้นที่ดังกลาวเพิ่มข้ึนทุก  ๆ  
๕๐๐   แปลง   หรือทุก   ๆ   ๑๐๐  ไร  ในกรณีที่ไมสามารถจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการได  ใหใชพื้นที่ดังกลาวจัดทําบริการสาธารณะประจําหมูบานจัดสรรแทน 

  ๓๓.๓ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของ
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

    (๑) ที่ดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนด
ไวสูงกวาก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภค
อื่น  ๆ  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  หรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนในลักษณะ
เดียวกัน 
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    (๒) ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวาง
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และใหมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

    (๓) พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานของ
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมี
พื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคาร
ดังกลาวไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะ 
ในโครงการจัดสรรที่ดินและจะจัดเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

  ๓๓.๔ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว   
ใหถือวาที่ดินดังกลาวตาม  ๓๓.๓  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตาม  ๓๓.๓  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  
สวนที่ดินที่เปนที่ ต้ังสํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปน
สาธารณูปโภคดวย” 

ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับกับการจัดสรรที่ดินที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้ 
ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อธิคม  สุพรรณพงศ 
ผูวาราชการจังหวัดแพร 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดแพร 
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