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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น จั ง หวัด กาญจนบุ รี ออกข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บการจั ด ทํ า
แผนผังโครงการ และวิธีในการจัดสรรที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม โดยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกํ าหนดนี้เ รีย กวา “ข อกํ าหนดเกี่ ยวกับการจั ดสรรที่ ดิน เพื่อการเกษตรกรรม
จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใ ชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาเห็นเปนการจําเปน
เพื่อประโยชนใ นทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
การผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีจะผอนผันการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้เปนการ
เฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผัน ตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑม าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการจัดทําแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรร
ที่ดินดังนี้
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๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสนทางที่เขา-ออก สูบริเวณการจัดสรรที่ดินจากทางหลวง หรือทาง
สาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรรตั้งอยูในบริเวณ (ระบุรายละเอียดตามกฎหมายวาดวย
การผังเมืองแตละประเภท)”
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงเอกสารสิทธิที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอียดของที่สาธารณประโยชนตาง ๆ ที่อยูภายในบริเวณและ
บริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของทางราชการ และสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดินแปลงยอย เพื่อการจัดจําหนายโดยใหระบุประเภท
การใช ที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบงแปลงที่ดินเพื่อจัดทําสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ไดแก แผนผังที่แสดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่จะจัดใหมี เชน
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบน้ํา
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนน
(๖) ระบบกําจัดปฏิกูลและขยะ
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(๗) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แผนผังทุกรายการจะตอ งแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูใ นสภาพปจจุบัน และสภาพ
หลังจากการปรับปรุงพัฒนาแลว และจะตองทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1 โดยใหมุมดานลาง
ดานขวา จะตองแสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีที่ตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน) ชื่อโครงการ
ชื่อเลขที่ตั้งของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ
พรอมทั้งเลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐาน และรายละเอียดที่ตองแสดงตามความ
ในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓ แล ว ผู ข อต อ งแสดงโครงการและวิ ธี ก าร
ในการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังมีรายการตอไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยินยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้ง
(ในกรณีตองไดรับอนุญาตหรือยินยอม)
๖.๒ หลักฐานการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ การจั ด ระบบแหล ง น้ํ า ผู จั ด สรรที่ ดิ น จะต อ งจั ด หาแหล ง น้ํ า ที่ มี คุ ณ ภาพ
เหมาะสมเพื่อใชในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแตละประเภทใหเพียงพอตามความจําเปน ถาหาก
แหลงน้ําจากธรรมชาติหรือแหลงน้ําจากชลประทานไมเพียงพอ ใหจัดหาหรือจัดทําแหลงน้ําสํารอง
เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อเกษตรกรรมไดตลอดป
๖.๔ วิธีก ารในการจัด จํา หน ายที่ดิ น แบ งเปน แปลงย อย จํา หน ายโดยวิธี เงิ น สด
หรือเงินผอนตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๕ วิธีในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
๖.๖ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๗ สิทธิของผูซื้อในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรรจัดให
มีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๘ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
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๖.๙ สัญญาหรือเงื่อนไขในการใชประโยชนที่ดินในที่ดินแปลงยอยที่ผูซื้อจะตอง
ปฏิบัติเพื่อประโยชนตอชุมชนทางดานความสงบสุข ความปลอดภัย ความสวยงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสิน และขนบธรรมเนียมประเพณี
๖.๑๐ หลักฐานแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
๖.๑๑ วิธีการในการปรับปรุงพื้น ที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นที่ดินเกิดความ
เหมาะสมในการทําเกษตรกรรม ทั้งบริเวณสวนจําหนาย และสวนสาธารณูปโภค
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๗ ขนาดของโครงการจั ดสรรที่ ดิน เพื่อเกษตรกรรม ใหพิจ ารณาจากจํา นวนที่ดิ น
ที่ทําการรังวัดแบงเปนแปลงยอย เพื่อจัดจําหนายและจํานวนเนื้อที่ โดยแบงเปน ๒ ขนาด คือ
๗.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอย เพื่อจัดจําหนายไมเกิน ๗๙ แปลง หรือเนื้อที่
ไมเกิน ๕๐๐ ไร
๗.๒ ขนาดใหญ จํา นวนแปลงยอ ย เพื่ อจั ดจํ า หน ายตั้ง แต ๘๐ แปลงขึ้น ไป
หรือเนื้อที่เกินกวา ๕๐๐ ไร
ขอ ๘ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินแปลงยอย ตองมีเนื้อที่แตละแปลงไมต่ํากวา
๒ ไร โดยมีเนื้อที่ที่ใชในการทําเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของพื้นที่แปลงยอย
ขอ ๙ ผูจัดสรรที่ดิน จะตองกันพื้น ที่ไวเพื่อใชประโยชนรวมกัน เชน พื้นที่สวนกลาง
สําหรับ การจั ดจําหน ายผลิ ตผลทางการเกษตร หรือ การสัน ทนาการ ฯลฯ โดยคํา นวณจากพื้น ที่
ที่จัดจําหนายไมนอยกวารอยละ ๒ ทั้งนี้ ไมใ หแ บงแยกเปน แปลงยอยหลายแหง เวนแตเปน การ
กันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๔ ไร
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ขอ ๑๐ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติขององคกรปกครอง
ท อ งถิ่ น หากไม มี ข อ บั ญ ญั ติ เ ช น ว า นั้ น ให ผู ข ออนุ ญ าตทํ า การจั ด สรรที่ ดิ น แสดงรายละเอี ย ด
การดําเนินการจัดเก็บและทําลายขยะสิ่งปฏิกูล เสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี
พิจารณาตามความเหมาะสม
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หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๑ ระบบการระบายน้ํา
๑๑.๑ การระบายน้ําที่ผานการใชจากพื้นที่ในโครงการโดยใชทอหรือรางระบายน้ํา
ตองไดรับการออกแบบอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
๑๑.๒ ปริมาณน้ําทิ้งที่ออกจากระบบระบายน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสียไปสูแหลง
รองรั บน้ํ าทิ้ ง (คู คลอง หรื อทางน้ํา สาธารณะอื่น ๆ) ตอ งไดรั บอนุ ญาตหรือ ยิน ยอมจากผูดู แ ล
รับผิดชอบแหลงรองรับน้ําทิ้งนั้น ๆ และตองไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินขางเคียง
๑๑.๓ ระบบระบายน้ําประกอบดวย
๑. ทอระบายน้ํา และบอพัก พรอมฝา
๒. รางระบายน้ํา พรอมฝา
๓. บอสูบหรือสถานีสูบ (ถามี) ภายในตองมีเครื่องสูบน้ํา ตะแกรงดักขยะ
และบริเวณดักเศษดินทราย
๔. บอตรวจคุณภาพน้ําทิ้งรวมของโครงการ โดยใหมีตะแกรงดักขยะ
๕. บอผันน้ํา
๖. แหลงรองรับน้ําทิ้งจากการระบายน้ํา และจากระบบบําบัดน้ําเสีย
๗. กรณีที่ระดับน้ําสูงสุดของแหลงรองรับน้ําทิ้งสูงกวาระดับทอน้ํา บอสูบ
หรือสถานีสูบน้ําใหกอสรางบานประตูระบายน้ําเปด - ปด
๑๑.๔ รายการคํานวณ (ที่ตองประกอบกับแผนผังระบบการระบายน้ํา)
๑. พื้นที่รองรับน้ําฝนหรือพื้น ที่ระบายน้ําฝนลงสูทอ หรือรางระบายน้ํา
(ในหนวยตารางเมตร)
๒. ปริมาณน้ําที่จะเขาสูทอ หรือ รางระบายน้ํา (ใน หนวยลูกบาศกเมตร
ตอวินาที)
๓. ขนาดของทอ หรือรางระบายน้ําแตละบริเวณ
๔. ระดับความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายน้ํา
๕. ความเร็วของการไหลของน้ําในทอ หรือรางระบายน้ํา
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๖. ความลึกของทองทอ หรือรางระบายน้ํา
๗. ขนาดบอผันน้ําและทอเขา - ออก ตองใหปริมาณน้ําที่เขาระบบบําบัดน้ําเสีย
(กรณี บ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวม) และปริ ม าณน้ํ า ฝนที่ ผั น ออกสู แ หล ง น้ํ า สาธารณะในฤดู ฝ นเป น ไป
ตามขอ ๑๑.๓ (๗)
รายการทั้งหมดนี้ตองจัดทําขึ้นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และสอดคลองกับรายการคํานวณ
ทางวิช าการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ และความมั่น คงแข็งแรงของวัสดุที่ใ ชในระบบได
โดยผูคํานวณออกแบบตองลงนามพรอมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ขอ ๑๒ ระบบการสงน้ํา ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดใหมีระบบการสงน้ําผานที่ดินแปลงยอย
ทุกแปลง และตองแสดงรายละเอียดของระบบสงน้ําใหคณะกรรมการพิจารณา
๑๒. การกําหนดประเภทเครื่องสูบน้ํา ปริม าตรบอสูบหรือสถานีสูบน้ํา และ
ระดับน้ําที่เครื่องสูบน้ําเริ่ม-หยุดทํางาน ใหเปนไปตามหลักวิชาการ โดยระดับน้ําสูงสุดที่เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางานตองไมเกินระดับกึ่งหนึ่งของทอน้ําเขา
๑๒. วัสดุที่เปนทอน้ํา ตอง
๑๒.๒.๑ เปนวัสดุที่ทนทานตอการกัดกรอนของน้ํา และน้ําฝนได
๑๒.๒.๒ ตองรับน้ําหนักกดจากพื้นที่ดานบน และยานพาหนะ ที่สัญจร
ผานไดโดยไมเสียหาย
ขอ ๑๓ ระบบบําบัดน้ําเสีย
๑๓.๑ น้ําที่ผานการใชจากทุกกิจกรรมในแปลงที่ดินจัดสรรถือเปนน้ําเสียที่จะตอง
ไดรับการบําบัดใหมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ําทิ้งจากที่จัดสรร และกําหนดใหที่ดิน จัดสรรเปน แหลงกําเนิด
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือออกสูสิ่งแวดลอม หรือกฎหมายอื่น
ที่ใชบังคับจึงจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้งได
๑๓.๒ ระบบบําบัดน้ําเสียทุกประเภทจะตองมีบอตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง ที่สามารถ
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําไดตลอดเวลา
หมวด ๕
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และสาธารณูปโภค
ขอ ๑๔ ระบบและมาตรฐานของถนนประเภทตาง ๆ ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด รวมทั้งการ
ตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
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๑๔.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดิน แตละโครงการใหมีความกวาง
ของเขตทางและผิวจราจร ดังนี้
๑๔.๑.๑ ถนนที่ใชในโครงการขนาดเล็ก
๑. ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๐ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘ เมตร
๒. ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอย จํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
๑๔.๑.๒ ถนนที่ใชในโครงการขนาดใหญ
๑. ถนนสายหลักตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘ เมตร
๒. ถนนสายรองตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๘ เมตร
โดยมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๖ เมตร ทั้งนี้ ขนาดความกวางดังกลาวใหใชสําหรับรองรับ
ที่ดินแปลงยอยจํานวนไมเกิน ๑๐ แปลง ถาเกิน ๑๐ แปลง ใหถือวาเปนถนนสายหลัก
๑๔.๒ ถนนที่เปนทางเขา - ออก ของโครงการจัดสรรที่ดินที่บรรจบกับทางหลวง
แผน ดิน หรือทางสาธารณประโยชน ต องมีความกวางของเขตทางไม นอยกวา เกณฑกํา หนดตาม
ขอ ๑๔.๑ นอกจากจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
๑๔.๓ ระบบไฟฟา
ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนินการจัดทําตามแบบแปลน
แผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยราชการหรือองคการของรัฐ ซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๑๕ การใชประโยชน ที่ดิน ภายในเขตผังเมืองใหอยูภ ายใต บทบั ญญัติข องกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง
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หมวด ๗
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่น
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดิน จะตองจัดพื้นที่ใ หเปน ที่ตั้งสํานักงานนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(๑) ที่ดินเปลาจะตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๘ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ เชน
ถนน พื้ น ที่ ส ว นกลางสํ า หรั บ การจั ด จํ า หน า ยผลิ ต ผลการเกษตรหรื อ สั น ทนาการ และหรื อ
สาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ดินพรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวางไมนอยกวา ๔ เมตร
และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ต้ังสํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น แลว เชน สํานักงาน สโมสร ฯลฯ ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอยสําหรับ
สํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกลาว ไมนอยกวา
๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาว จะตองอยูบนที่ดิน แปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดิน
และจั ดเก็ บคาใชจา ยสําหรับการใชเปน ที่ตั้ง สํานัก งานของนิ ติบุค คลหมูบานจัดสรรหรื อนิติ บุคคล
ตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๑๗ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๑๖ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๑๖ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปน
ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งาน สโมสร ฯลฯ ผู จั ด สรรที่ ดิ น ต อ งให นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรหรื อ นิ ติ บุ ค คล
ตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๑๘ ในการประชุม จั ด ตั้ ง นิ ติ บุค คลหมู บ า นจั ด สรรหรื อนิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น
ผูจัดสรรที่ดิน ต องอํานวยความสะดวกในด านเอกสาร บัญชีรายชื่อผู ซื้อที่ดิน จัดสรร และสถานที่
ประชุมตามสมควร
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ขอ ๑๙ ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี้ ไมใ หใชบังคับการจัดสรรที่ดิน
ที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวกอนขอกําหนดนี้ใชบังคับ
ขอ ๒๐ ข อ กํ า หนดนี้ ไ ม ใ ห ใ ช บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมที่ ไ ด
จดทะเบียนแบงแยกเปนแปลงยอยไวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อํานาจ ผการัตน
ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

