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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก 

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ท่ีดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก  จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่  
ใหเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดิน
เพ่ือท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเพิ่มเติม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ดังตอไปนี้ 

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

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ  ๓๒  และ  ขอ  ๓๓  ของขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรร
ท่ีดินจังหวัดตาก  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

“ขอ  ๓๒  ในกรณีท่ีผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงค  จะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพ้ืนที่ใหเปนที่ต้ังสํานักงานนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) ท่ีดินเปลาตองจัดใหมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวางไมนอยกวา  
๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น   ๆ 
เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน 

(๒) ท่ีดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อท่ีไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวางไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  
และมีพ้ืนที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

(๓) พ้ืนที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพ่ือเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัดใหมีพ้ืนที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ในอาคารดังกลาว 
ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการ
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จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือ 
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ท้ังนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง 

ขอ ๓๓ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๓๒  (๑)  หรือท่ีดินพรอมอาคารตามขอ  ๓๒  (๒)  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปน
ท่ีต้ังสํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย
อื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อท่ีไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย” 

ขอ ๔ ขอกําหนดนี้ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอน
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ชุมพร  พลรักษ 
ผูวาราชการจังหวัดตาก 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตาก 
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