เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

ขอกําหนด
การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
คณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น จัง หวั ด ชัย นาท ออกข อ กํ า หนดจั ดสรรที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรมเกี่ ย วกั บ
การจัดทําแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดการจัดสรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมจังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง อื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท พิจารณาเห็น เปน การจําเปน
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน การผังเมือง
และนโยบายการจัดสรรที่ดินของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท
จะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ใหแกผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรค ๑ ตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง การกําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดิน ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ผูขอตองจัดใหมีแ ผนผัง
การจัดสรรที่ดิน ดังนี้
๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
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(๒) ลักษณะบริเวณที่ตั้งโดยรอบ ตลอดจนการใชประโยชนแ ละระบุจากที่ดิน
ที่ขอจัดสรร มีขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายอื่น
(๓) เส น ทางที่ เ ข า - ออก สู บ ริ เ วณการจั ด สรรที่ ดิ น จากทางหลวง หรื อ
ทางสาธารณะภายนอก
(๔) การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ระบุป ระเภทที่ดิ น ตามกฎหมายว า ดว ยการผั งเมื อ ง
โดยระบุขอความดังตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ......................” ระบุรายละเอียด
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รู ป ต อ แปลงเอกสารสิ ท ธิ ที่ นํ า มาทํ า การจั ด สรรที่ ดิ น ในกรณี ที่ มี เ อกสาร
สิทธิหลายแปลง
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณ และบริเวณ
ที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณี ที่ มี โ ครงการต อ เนื่ อ งเป น หลายโครงการ ให แ สดงการเชื่ อ มต อ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงที่ดินแปลงยอยเพื่อการจําหนาย
(๒) การแบงที่ดินเพื่อการจัดทําสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และเสนทางถนน
๕.๔ แผนผั งระบบสาธารณู ปโภค และบริ การสาธารณะ ได แก แผนผั งที่ แสดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จัดให ไดแก
(๑) ระบบไฟฟา (กรณีจัดใหมี)
(๒) ระบบประปา (กรณีจัดใหมี)
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนน
(๖) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูใ นสภาพปจจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว รายละเอียดของสิ่งที่ตองแสดงในแผนผัง แตละรายการใหเปนไป
ตามประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท และจะตองจัดทํามาตรฐาน A1 โดยให
มุมดานลางขางขวาจะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน ชื่อโครงการ ชื่อและที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน
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ชื่อ และลายมื อ ชื่ อ ผู ออกแบบและวิ ศ วะผูคํ า นวณระบบต า ง ๆ พร อ มทั้ ง เลขทะเบี ย นใบอนุ ญ าต
ใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และ/หรือ สถาปตยกรรม
ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่ตองแสดง
ตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดง
โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังมีรายการ
ดังตอไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการขออนุญาต
ใช แ หล ง น้ํ า สาธารณประโยชน การอนุ ญ าตให จั ด สร า งแหล ง น้ํ า เพื่ อ ใช ใ นกิ จ การเกษตรและ
แหลงรองรับน้ําทิ้ง
๖.๒ หลักฐานผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กรณีที่ตองจัดทํา
๖.๓ ในกรณีจัดระบบประปา ตองแนบหลักฐานการบริการของประปาสวนภูมิภาค
หรือประปาสวนทองถิ่น หรือประปาสัมปทาน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
๖.๔ วิธีการในการพัฒนาที่ดินเพื่อใชในการเกษตร การปรับปรุงดูแล ตลอดจนวิธกี าร
แกไขปญหาความเดือดรอนที่จะเขาสูแปลงเกษตรกรรม เชน ปญหาน้ําทวม ปญหาความแหงแลง ฯลฯ
๖.๕ วิธีการบริการดานเกษตรกรรม
- กําหนดผูเชี่ยวชาญ/นักวิชาการดานการเกษตรกรรมใหคําปรึกษา แนะนําดูแล
- กําหนดการตลาดทางดานเกษตรกรรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การสงเสริม
การเกษตรตามนโยบายของรัฐ
- กําหนดประเภทของการเกษตรกรรม เชน พืชสวน พืชไร ฯลฯ
- กําหนดการดูแลดานสาธารณูปโภคและการบํารุงรักษา
๖.๖ วิธีการจําหนายที่ดิน ระบบเงินสด เงินผอนตามระยะเวลา พรอมระบุสถาบัน
การเงินที่จะเขามารองรับโครงการ
๖.๗ วิธีการกําหนดคาบริการที่เกี่ยวของดานคาใชจายในการบริการของผูจัดสรร
ที่ดินดานเกษตรกรรม และคาใชจายในการบํารุงรักษาบริการสาธารณะ (กรณีจัดใหมี)
๖.๘ สิทธิประโยชนของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการทางดานการเกษตรกรรม
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๖.๙ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรที่ดินนั้น

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

๖.๑๐ สั ญ ญาเงื่ อ นไขการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น แปลงย อ ยที่ ผู ซื้ อ จะต อ งปฏิ บั ติ
เพื่อประโยชนตอชุมชน ทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย
ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๖.๑๑ แหลงน้ํา ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดหาแหลงน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อใช
ในการจัดสรรที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน ถาหากแหลงน้ํา
จากธรรมชาติหรือแหลงน้ําจากชลประทานไมเพียงพอใหจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําสํารอง เพื่อใหมี
น้ําใชเพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป
๖.๑๒ ระบบการสงน้ํา ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอย
ทุกแปลง และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๗ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินแปลงยอยตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมต่ํากวา
๒ ไร โดยมีเนื้อที่ที่ใชในการเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้นที่แปลงยอย การแบงแปลงยอย
ดังกลาวตองคํานึงถึงสภาพขนาดของที่ดินในการเกษตรกรรม
ขอ ๘ ขนาดของที่ดินจัดสรร แบงเปน ๒ ขนาด
๘.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๗๙ แปลง หรือเนื้อที่ไมเกิน ๕๐๐ ไร
๘.๒ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๘๐ แปลงขึ้น ไป หรือเนื้อที่เกิน กวา
๕๐๐ ไร
ขอ ๙ เพื่อประโยชนของการจัดขนาด และการใชประโยชนที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม
จัดสรรที่ดินจะตองกันพื้นที่ไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน เปน พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนาย
ผลิตผลการเกษตร หรือการสัน ทนาการ เชน การกํ าหนดใหจัดให มีตลาดกลางเพื่อรวบรวมและ
จําหนายผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ โดยคํานวณจากพื้นที่ที่จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ ๒ ทั้งนี้
ไมใหแบงเปนแปลงยอยหลายแปลง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๔ ไร
- หามแบงแปลงที่ดินเปนแนวตะเข็บ เปนเศษเสี้ยว หรือมีรูปรางที่ไมสามารถใช
ประโยชนได
ขอ ๑๐ ในกรณีที่แปลงยอย ไดกําหนดเรื่องอาคารและสิ่งปลูกสราง จะตองนํากฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร และการผังเมืองมาพิจารณารวมดวย
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หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณสุข
ขอ ๑๑ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ใหเปน ไปตามขอกําหนดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น ๆ
หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๒ ระบบระบายน้ํา ประกอบดวย
การกําหนดแนวคลองสงน้ําเขาแปลงจัดสรร โดยพิจารณาจากเกณฑและสวนที่หนวยราชการ
ที่เกี่ยวของและที่หนวยงานกําหนดไว/และ/หรือ คณะกรรมการกําหนดพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
ขอ ๑๓ ระบบบําบัดน้ําเสีย
น้ําที่ผานการใชใ นกิจ กรรมทุกประเภทในแปลงที่ดิน จัดสรรถือเป น น้ําเสียที่จะตองไดรั บ
การบํา บัดใหมี คุณสมบั ติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม เรื่อ ง
กํ า หนดมาตรฐานการควบคุ ม การระบายน้ํ า ทิ้ ง จากที่ ดิ น จั ด สรร และกํ า หนดให ที่ ดิ น จั ด สรร
เปนแหลงกําเนิดมลพิษ ที่จะตองถูกควบคุมปลอยน้ําเสียลงสูแหลงสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม
หรือกฎหมายอื่นที่ใชบังคับ จึงจะระบายสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
ระบบบําบัดน้ําเสีย จะเปนระบบบําบัดอิสระเฉพาะที่ดินแปลงยอย หรือประเภทระบบบําบัดกลาง
ที่รวบรวมน้ําเสียมาบําบัดเปน จุดเดียว หรือหลายจุดก็ได และแตละระบบเหลานั้น จะใชวิธีหรื อ
ขบวนการบําบัดแบบใด วิธีใดใหแสดงหรือระบุในแผนผังและรายการคํานวณทางวิชาการ โดยผูคํานวณ
ออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร
ขอ ๑๔ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทต าง ๆ ในที่ดิ น จั ดสรรทั้งหมด รวมทั้ ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
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ขนาดของถนนที่จะตองจัดใหมีในโครงการจัดสรรที่ดินแตละโครงการใหมีความกวางของเขตทาง
และผิวจราจร ดังนี้
๑๔.๑ ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอย จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
๑๔.๒ ถนนที่ใชในโครงการใหญ
- ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
- ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร โดยมี
ความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับที่ดิน
แปลงยอย จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
ขอ ๑๕ ถนนที่เปน ทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หรื อทางสาธารณประโยชน ตอ งมีค วามกว า งของเขตทางไม น อยกวา เกณฑกํ า หนดตามข อ ๑๔
นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ขอ ๑๖ ระบบไฟฟา (กรณีจัดใหมี)
การจัดทําตองทําตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการ
ของรัฐซึ่งมีหนาที่ควบคุมไฟฟา
ขอ ๑๗ ระบบประปา (กรณีจัดใหมี)
๑๗.๑ กรณีที่ดินจัดสรรตั้งอยูในบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค การประปาทองถิ่น
หรือการใหบริการประชาชนขององคกรอื่น แลวแตกรณีสามารถใหบริการไดใชบริการของหนวยงานนั้น
๑๗.๒ ในกรณีที่ดิน จัดสรรอยูน อกบริเวณ ๑๗.๑ หรือหนวยงานแตไมสามารถ
บริ ก ารได ให จั ด ทํ า ระบบประปาหรื อ ระบบน้ํ า สะอาดให เ พี ย งพอแก ก ารอุ ป โภคและการจั ด ทํ า
เกษตรกรรมและตองดําเนินการดวย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

(๑) เสนอแบบกอสรางระบบการผลิตน้ําประปาและแบบการสราง ระบายจายน้ํา
พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการคํานวณโดยมีวิศวกรเปนผูลงนามรับรองแบบและรายการ
คํา นวณดั ง กล าว โดยมีผ ลการตรวจรั บ รองของพนัก งานเจ าหนา ที่ ใ นดา นรู ป แบบและสุ ขาภิบ าล
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท
(๒) ถา ใช น้ํา บาดาลหรือ น้ํา ผิว ดิน ในการผลิต น้ํา ประปา ตอ งขอรั บสั มปทาน
การจัดจําหนายน้ําประปาจากหนวยราชการที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสัมปทานใหเรียบรอย
กอนออกใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๗
ขอกําหนดเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม
การสงเสริมสภาพความเปนอยู และการบริหารชุมชน
ขอ ๑๘ การสงเสริมความเปนอยู และการบริหารชุมชนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๙ ในการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ใหผูจัดสรร
ที่ดินตองอํานวยความสะดวกในดานเอกสารบัญชีรายชื่อผูซื้อที่ดินจัดสรร และสถานที่ประชุม
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบา นจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ดิน เปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร เวนแตขอบัญญัติของทองถิ่นใดกําหนดไวสูงกวาก็ให
เปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่นนั้น โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน
พื้นที่สวนกลางสําหรับการจัดจําหนายผลิตผลทางการเกษตร หรือการสันทนาการ หรือสาธารณูปโภคอื่น
ที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้น ที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปน ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอย
สําหรับสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว ไมนอ ยกวา
๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบ นที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน
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และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปน ที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๒๑ เมื่ อ ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น แล ว ให ถื อ ว า
ที่ดินดังกลาวตามขอ ๒๐ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๒๐ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดิน
ที่เปน ที่ตั้งสํ านักงาน สโมสร ฯลฯ ผูจัดสรรที่ ดิน ตอ งใหนิ ติบุคคลหมูบ านจัด สรรหรือนิติ บุคคล
ตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๒ ขอกําหนดเรื่องการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมนี้ ไมใ หใ ชบังคับกับการจัดสรรที่ดิน
ที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้ใชบังคับ
ขอ ๒๓ ข อ กํ า หนดนี้ ไ ม ไ ด ใ ช บั ง คั บ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมที่ ไ ด จ ดทะเบี ย น
แบงแยกที่ดินเปนแปลงยอยไวกอนที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
เจด็จ มุสิกวงศ
ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชัยนาท

