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ขอกําหนด 
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๑)  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการจัดสรรที่ ดินจังหวัดอุบลราชธานี  โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง  จึงออกขอกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

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

ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  หมวด  ๘  ขอ  ๓๕  ขอ  ๓๖  และขอ  ๓๗  ของขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 
“หมวด  ๘ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 

 

ขอ ๓๕ ในการประชุมจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น   
ผูจัดสรรที่ดิน  ตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร  บัญชีรายชื่อผูซ้ือที่ดินจัดสรร  และสถานที่
ประชุมตามสมควร 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใด  มีความประสงคจะใหมีการจัดต้ังนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  ผู จัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ ต้ังสํานักงานของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น  อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  ๓๖.๑ ที่ดินเปลา  ตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และมีความกวาง
ไมนอยกวา  ๘.๐๐  เมตร  ความยาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร  เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนด
ไว สูงกว า   ก็ให เปนไปตามขอบัญญั ติของทองถิ่นนั้น   โดยตําแหนงที่ ดินใหมี เขตติดตอกับ
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สาธารณูปโภคอื่น  ๆ  เชน  ถนน  สวน  สนามเด็กเลน  สนามกีฬา  และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใช
ประโยชนลักษณะเดียวกัน 

  ๓๖.๒ ที่ดินพรอมอาคาร  ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๖  ตารางวา  มีความกวาง 
ไมนอยกวา  ๔.๐๐  เมตร  และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร 

  ๓๖.๓ พื้นที่สวนอื่นซ่ึงผู จัดสรรที่ ดินได จัดไว เพื่อเปนที่ ต้ังสํานักงานของ 
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  เชน  สํานักงาน  สโมสร  เปนตน  ตองจัด
ใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
ในอาคารดังกลาว  ไมนอยกวา  ๖๔  ตารางเมตร  อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการ
สาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ต้ังสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได  ทั้งนี้  ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภค
ส้ินเปลือง 

ขอ ๓๗ เมื่อต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว  ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ  ๓๖.๑  หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ  ๓๖.๒  เปนสาธารณูปโภค  สวนที่ดินที่เปนที่ต้ัง
สํานักงาน  สโมสร  ฯลฯ  ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน  เนื้อที่ไมนอยกวา  ๒๐  ตารางวา  และใหเปนสาธารณูปโภคดวย” 

ขอ ๔ ขอกําหนดนี้  ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ไดย่ืนคําขออนุญาตไวกอน
ขอกําหนดนี้บังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สุธี  มากบุญ 
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 
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