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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุรินทร
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจั ดสรรที่ ดิ นจั งหวั ดสุ ริ นทร จึ งออกข อกํ าหนดแก ไขเพิ่ มเติ มข อกํ าหนด
เกี่ ยวกั บการจั ดสรรที่ ดิ นจั งหวั ดสุ ริ นทร พ.ศ. ๒๕๔๖ เกี่ ยวกั บการจั ดพื้ น ที่ ให เป น ที่ ตั้ งสํ านั กงาน
ของนิ ติ บุ คคลหมู บ า นจั ดสรรหรื อนิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายอื่ น ในการจั ดสรรที่ ดิ น เพื่ อที่ อยู อาศั ย
และพาณิชยกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ดังนี้
ขอ ๑ ให ยกเลิ กความในข อ ๓๕ และข อ ๓๖ แห งข อกํ าหนดเกี่ ยวกับการจั ดสรรที่ ดิ น
จังหวัดสุรินทร พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินรายใดมีความประสงคจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรื อนิ ติ บุ คคลตามกฎหมายอื่ น ผู จั ดสรรที่ ดิ น จะต องจั ดพื้ น ที่ ให เป น ที่ ตั้ งสํ านั กงานของนิ ติ บุ คคล
หมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ ดิ นเปล าต องจั ดให มี เนื้ อที่ ไม น อยกว า ๒๐ ตารางวา และมี ความกว างไม น อยกว า
๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน
(๒) ที่ดินพรอมอาคารตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวางไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร
และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรื อนิ ติ บุ คคลตามกฎหมายอื่ น แล ว เช น สํ านั กงาน สโมสร เป น ต น ต อ งจั ดให มี พื้ น ที่ ใ ช สอย
สํ าหรั บสํ านั กงานของนิ ติ บุ คคลหมู บ านจั ด สรรหรื อนิ ติ บุ คคลตามกฎหมายอื่ น ในอาคารดั ง กล า ว
ไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร อาคารดังกลาวจะตองอยูบนที่ดินแปลงบริการสาธารณะในโครงการจัดสรร
ที่ดิน และจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๓๖ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดินดังกลาว
ตามขอ ๓๕ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๓๕ (๒) เปนสาธารณูปโภค สวนที่ดินที่เปนที่ตั้งสํานักงาน
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สโมสร ฯลฯ ผูจัดสรรที่ดินตองใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวม
ในที่ดิน เนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย”
ขอ ๒ ขอกํ าหนดนี้ ไม ให ใช บั งคั บเกี่ ยวกั บการจั ดสรรที่ ดิ นที่ ไดยื่ นคํ าขออนุ ญาตไว ก อน
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล
ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร
ประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุรินทร

