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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงหบุรี  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงหบุรี  จึงออกขอกําหนดแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนผัง  โครงการ  และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๕.๓  ของขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงหบุรี  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน  ไดแก 
   ๕.๓.๑ แผนผังที่แสดง 
     (๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจัดจําหนาย  โดยใหระบุ

ประเภทการใชที่ดินแตละประเภท 
     (๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค  และบริการสาธารณะ 
     (๓) การเวนชองวางระหวางแปลงที่ดินตางประเภทการใชที่ดิน  

ทั้งนี้   ให เปนไปตามกฎหมายว าดวยควบคุมอาคารและกฎหมายที่ เกี่ยวของ   และใหถือเปน 
สวนสาธารณูปโภคของโครงการที่ตองปรับปรุงและอนุญาตใหใชเปนที่กลับรถหรือเพื่อการอื่นใด 

   ๕.๓.๒ แผนผังการจัดพื้นที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ดังนี้   

        ขอ  ๑  ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค  จะใหมี 
การจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปน
ที่ต้ังสํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

     (๑) ที่ดินเปลา  ตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และ
มีความกวางไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใด
กําหนดไวสูงกวา  ก็ใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอ 
กับสาธารณูปโภคอื่น  ๆ  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  และหรือสาธารณูปโภคอื่น 
ที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 
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     (๒) ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา   
มีความกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และใหมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

     (๓) พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว  เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงาน
ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  
ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
ในอาคารดังกลาวไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะ
ในโครงการจัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคส้ินเปลือง 

     ขอ  ๒  เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย
อื่นแลวใหถือวา  ที่ดินดังกลาวตามขอ  ๑  (๑)  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๑  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  
สวนที่ดินที่เปนที่ต้ังสํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนติิบคุคล
ตามกฎหมายอื่น  ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย” 

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอน
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ประภาศ  บุญยินดี 
ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงหบุรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสิงหบุรี  ฉบับท่ี  ๒   
(พ.ศ.  ๒๕๕๐)  ฉบับนี้  คือ  เม่ือขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของจังหวัด  ยังไมมีการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจัดพ้ืนท่ีใหเปนท่ีตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายอ่ืนไว  ก็ไมสามารถบังคับใหผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน  ตองจัดทําแผนผัง  โครงการ  และ
วิธีการในการจัดสรรที่ดิน  ใหมีการกันพ้ืนท่ีไวสําหรับเปนท่ีตั้งสํานักงานนิติบุคคล  ฯ  ได  ดังนั้น  เพ่ือให
เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางในเรื่องนี้  และเพื่อประโยชนของผูบริโภค   
จึงสมควรแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของจังหวัด  โดยเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องการจัดพ้ืนท่ี 
ใหเปนท่ีตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืน  จึงจํา เปนตอง 
ออกขอกําหนดแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ 
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