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ขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย คณะกรรมการจั ด สรรที่ ดิ น
จังหวัดพัทลุง จึงออกขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
เพื่ออุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัด
พัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอกําหนดนี้
ใหใชขอกําหนดนี้แทน
ขอ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดพัทลุง พิจารณาเห็น เปน การจําเปน
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงประเภทของการจัดสรรที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน
การผังเมือง คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดพัทลุง จะผอนผัน การปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ใหแ ก
ผูขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเปนการเฉพาะรายก็ได
ทั้งนี้ การผอนผันตามวรรคหนึ่งตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
หมวด ๑
หลักเกณฑการทําแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
ขอ ๕ แผนผังการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในการขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
ผูขอตองจัดใหมีแผนผังการจัดสรรที่ดิน ดังนี้
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๕.๑ แผนผังสังเขป ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) ที่ตั้งบริเวณการจัดสรรที่ดิน
(๒) ลักษณะบริเวณที่ดินโดยรอบ
(๓) เสน ทางที่เขาออกสูบริเวณการจัดสรรที่ดิน จากทางหลวง หรือทาง
สาธารณะภายนอก
(๔) การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
โดยระบุขอความตอไปนี้ คือ “ที่ดินที่ขอทําการจัดสรร ตั้งอยูในบริเวณ.................”(ระบุรายละเอียด
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองแตละประเภท)
๕.๒ แผนผังบริเวณรวม ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) รูปตอแปลงของเอกสารสิทธิที่ดิน ที่นํามาทําการจัดสรรที่ดิน
(๒) รายละเอี ย ดของที่ ส าธารณประโยชน ต า ง ๆ ที่ อ ยู ภ ายในบริ เ วณ
และบริเวณที่ติดตอกับที่ดินที่ขอจัดสรร
(๓) เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งของราชการและสวนบุคคล
(๔) ในกรณีที่มีโครงการตอเนื่องเปนหลายโครงการ ใหแสดงการเชื่อมตอ
ของโครงการทั้งหมดไวในแผนผังบริเวณรวมดวย
๕.๓ แผนผังการแบงแปลงที่ดิน ไดแก แผนผังที่แสดง
(๑) การแบงแปลงที่ดิน แปลงยอย เพื่อการจําหนายโดยใหระบุประเภท
การใชที่ดินแตละแปลง
(๒) การแบงแปลงที่ดิน เพื่อจัดทําสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ และ
เสนทางถนน
๕.๔ แผนผังระบบสาธารณูป โภคและบริการสาธารณะ ไดแ ก แผนผังที่แสดง
รายละเอียดของระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จัดใหมี ไดแก
(๑) ระบบไฟฟา
(๒) ระบบประปา พรอมทั้งมีหัวจายสําหรับการดับเพลิง
(๓) ระบบการระบายน้ํา
(๔) ระบบการบําบัดน้ําเสีย
(๕) ระบบถนนและเสนทาง
(๖) ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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แผนผังจะตองแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอยูในสภาพปจจุบันและสภาพหลังจากการปรับปรุง
พัฒนาแลว และจะตองจัดทําบนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1 โดยจัดใหมุมดานลางขางขวาจะตอง
แสดงดัชนีแผนผังที่ตอกัน (ในกรณีตองแสดงแผนผังเกินกวา ๑ แผน ) ชื่อโครงการ ชื่อและที่ตั้ง
ของสํานักงานจัดสรรที่ดิน ชื่อและลายมือชื่อของผูออกแบบและวิศวกรผูคํานวณระบบตาง ๆ พรอมทั้ง
เลขทะเบียนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิชาวิศวกรรม หรือสถาปตยกรรมดวย
ขอ ๖ โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
ในการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน นอกจากหลักฐานและรายละเอียดที่จะตองแสดงตามความ
ในมาตรา ๒๓ แห งพระราชบั ญญัติ การจั ดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ผูขอตองแสดงโครงการและวิธีการในการ
จัดสรรที่ดินเพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ดังมีรายการตอไปนี้
๖.๑ หลักฐานการอนุญาตยิน ยอมจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบแหลงรองรับ
น้ําทิ้ง (ในกรณีตองไดรับอนุญาต)
๖.๒ หลั ก ฐานผลการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
ที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (ในกรณีตองจัดทํา)
๖.๓ ในกรณีจัดระบบประปาที่ใ ชบริการของการประปาสวนภูมิภาค หรือการ
ประปาสวนทองถิ่น ตองแนบหลักฐานการรับรองจากหนวยงานนั้น วาสามารถใหบริการไดหาก
จัดระบบประปาสัมปทานประกอบกิจการประปา ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘
๖.๔ วิธีการในการปรับปรุงพื้นที่ดิน การรวม การปรับแตงใหพื้นดินเกิดความ
เหมาะสมในการปลูกสรางอาคาร ทั้งนี้ จะตองกําหนดระดับความสูงต่ําของพื้นดิน และวัสดุที่นํามาใช
ในการถมปรับที่ดิน ทั้งบริเวณสวนจําหนายและสวนสาธารณูปโภค
๖.๕ วิธีการในการจัดจําหนายที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง จะจําหนายโดยวิธี
ชําระเงินสดหรือเงินผอนสงเปนงวด ตามระยะเวลาที่ผูซื้อสามารถเลือกได
๖.๖ วิธีการในการบํารุงรักษา สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
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๖.๗ สิทธิของผูซื้อ ในการใชหรือไดรับบริการจากบริการสาธารณะที่ผูจัดสรร
จัดใหมีในบริเวณการจัดสรรที่ดิน
๖.๘ สัญ ญาหรื อ เงื่ อนไข ในการใช ประโยชน ที่ดิ น ในที่ดิ น แปลงย อยที่ผู ซื้ อ
จะต อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ประโยชน ต อ ชุ ม ชน ทางด า นความสงบสุ ข ความปลอดภั ย ความสวยงาม
ความเปนระเบียบเรียบรอย ความเพิ่มพูนมูลคาในทรัพยสินและขนบธรรมเนียมประเพณี
๖.๙ การเรียกเก็บเงินคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ
๖.๑๐ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขอจัดสรรนั้น
๖.๑๑ หลักฐานการแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของหนวยงานอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๗ ในการจั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม ต อ งจั ด บริ เ วณแยกจากที่ อ ยู อ าศั ย
และพาณิชยกรรมซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบาย
การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัย และพาณิชยกรรม
ขอ ๘ การจั ดสรรที่ดิ น ต องระบุป ระเภทอุต สาหกรรมต างๆ ที่จ ะดํ าเนิน การในที่ ดิ น
ที่ขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๒
ขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทําการจัดสรร
ขอ ๙ ขนาดของที่ดินจัดสรร แบงเปน ๓ ขนาด คือ
๙.๑ ขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยไมเกิน ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ต่ํากวา ๙๙ ไร
๙.๒ ขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๑๐๐ - ๑๙๙ แปลง หรือเนื้อที่ ๙๙ ๔๐๐ ไร
๙.๓ ขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยตั้งแต ๒๐๐ แปลง หรือเนื้อที่เกินกวา ๔๐๐ ไร
ทั้งนี้ เนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของที่ดินแปลงยอยเพื่อจําหนายเฉพาะที่ดินตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา
๖๐ ตารางวา ถาเปนหองแถว หรือตึกแถว ตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา ๑๖ ตารางวา
ขอ ๑๐ หามแบงแปลงที่ ดิน เป น แนวตะเข็บ เปน เศษเสี้ยว หรือ มีรูป รางที่ ไมสามารถ
ใชประโยชนได
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ขอ ๑๑ ระยะหางของตัวอาคารกับ เขตที่ดิน และการเว น ชอ งวา ง ระหวางแปลงที่ดิ น
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ
หมวด ๓
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และความปลอดภัย
ขอ ๑๒ ระบบและมาตรฐานของถนนทางเทาและทางจักรยาน ในที่ดินจัดสรรทั้งหมด รวมทั้ง
การตอเชื่อมกับถนนหรือทางสายนอกที่ดินจัดสรร
๑๒.๑ ขนาดของถนนที่ตองจัดใหมีในการจัดสรรที่ดินแตละโครงการ
(๑) โครงการขนาดเล็กตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๘.๐๐ เมตร
(๒) โครงการขนาดกลางตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๒.๐๐ เมตร
(๓) โครงการขนาดใหญตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา ๒๔.๐๐ เมตร
และมีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา ๑๖.๐๐ เมตร
โครงการขนาดกลางและโครงการขนาดใหญ ใหจัดทําทางเทาและทางจักรยานดวย
๑๒.๒ ถนนที่เปนทางเขาออกของโครงการจัดสรรที่ดิน ที่บรรจบกับทางหลวง
แผนดินหรือทางสาธารณประโยชน ตองมีความกวางของเขตทางไมนอยกวาเกณฑกําหนดตามขอ ๑๒.๑
เวนแตจะมีเกณฑบังคับเปนอยางอื่น
๑๒.๓ ประเภทของถนนในโครงการ
๑๒.๓.๑ ถนนหลัก หรือถนนเชื่อมทางเขา - ออก ในโครงการที่ติดตอกับ
ทางหลวงแผนดิน หรือทางสาธารณประโยชน ใหใชเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความหนา
๑๕ - ๒๐ ซม.
๑๒.๓.๒ ถนนสายรองภายในโครงการใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความหนาไมนอยกวา ๑๕ ซม.

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑ ง

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มกราคม ๒๕๕๓

หมวด ๔
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการสาธารณสุข
ขอ ๑๓ ระบบการระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และจัดการกากอุตสาหกรรม และการกําจัด
ขยะสิ่งปฏิกูล
๑๓.๑ ระบบการระบายน้ําการบําบัดน้ําเสีย และการจัดการกากอุตสาหกรรม (ถามี)
ตองมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
๑๓.๒ ระบบการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลใหเปนไปตามขอบัญญัติของทองถิ่น ในกรณี
ที่ไมมีข อบัญญั ติของทองถิ่น ใชบัง คับ ใหเป น อํานาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิ น จังหวัดที่จ ะ
พิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพทองที่
ขอ ๑๔ ระบบและมาตรฐานของสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่จําเปนตอการรักษา
สภาพแวดลอม ความปลอดภัย การสงเสริมสภาพความเปนอยู และการบริหารชุมชน
๑๔.๑ ระบบไฟฟา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบไฟฟาและดําเนิน การจัดทํา
ตามแบบแปลนแผนผังที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานราชการหรือองคการของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น
ซึ่งมีหนาที่ควบคุมเรื่องไฟฟา
๑๔.๒ ระบบประปา ผูจัดสรรที่ดินตองจัดใหมีระบบประปา ในกรณีที่ดินจัดสรร
ตั้งอยูในบริเวณที่การประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนทองถิ่น หรือนิติบุคคลอื่น ผูรับผิดชอบ
แลวแตกรณี สามารถใหบริการไดตองใชบริการของหนวยงานนั้น ในกรณีอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้
ใหผูจัดสรรที่ดินเสนอแบบกอสรางระบบผลิตและจายน้ํา พรอมทั้งรายละเอียดประกอบแบบรายการ
คํานวณ โดยมีวิศ วกรที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิช าชีพวิศวกรรมควบคุมเปนผูลงนามรับรอง
แบบและรายการคํานวณดังกลาว เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกอน
หมวด ๕
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการผังเมือง
ขอ ๑๕ การดําเนินการตามขอกําหนดนี้ เกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดินในเขตผังเมือง
ใหอยูใตบทบัญญัติของกฎหมาย วาดวยการผังเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑ ง

หนา ๑๖๖
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หมวด ๖
ขอกําหนดเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการอื่นที่จําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอม
การสงเสริมสภาพความเปนอยูและการบริหารชุมชน
ขอ ๑๖ ผูจัดสรรที่ดิน ตองกัน พื้น ที่ไวเ พื่อจัดทําสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ
ไม น อยกว าร อยละ ๕ ของพื้ น ที่จั ดจํ าหน ายทั้ งหมด เช น สวน ที่ จอดรถส วนกลาง สนามกี ฬา
ศูนยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน โดยใหมีพื้นที่ที่เปนสวน
ไมนอยยกวารอยละ ๒ ของพื้นที่จําหนาย ทั้งนี้ ไมใหมีการแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง
เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไวไมต่ํากวา ๑ ไร
ขอ ๑๗ กรณีที่เปนหองแถว หรือตึกแถว นอกจากปฏิบัติตามขอ ๑๖ แลว ตองจัดใหมี
ที่จอดรถเพิ่ม เติม ๑ แปลง ตอ ๑ คัน ระหวางผิวจราจรกับทางเทาดานหนาที่ดิน แปลงยอ ยใหมี
ลักษณะดังนี้
(๑) กรณีจัดใหมีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร
และความยาวไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๒) กรณี จั ด ให มี ที่ จ อดรถขนานแนวทางเดิ น รถ หรื อ ทํ า มุ ม กั บ ทางเดิ น รถน อ ยกว า
๓๐ องศาใหมีความกวางนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
(๓) กรณีจัดใหมีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต ๓๐ องศา ขึ้นไป ใหมีความกวาง
ไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
กรณีจัดใหมีที่จอดรถเพิ่มเติมทางดานหลังของหองแถว หรือตึกแถวตองจัดใหมีที่จอดรถ
๑ แปลง ตอ ๑ คัน และมีขนาดเชนเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๑๗ (๑) (๒) และ (๓)
กรณี ที่มีเขตหามปลูกสรางอาคารริมทางหลวง ใหใชเขตหามปลูกสรางอาคารเปนที่จอดรถได
ขอ ๑๘ กรณี ที่ผูจั ดสรรที่ดิ น รายใดมีความประสงคจ ะให มีการจัด ตั้งนิ ติบุค คลหมูบา น
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจัดสรรที่ดินจะตองจัดพื้นที่ใหเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) ที่ดิน เปลาตองจัดใหมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๒๐ ตารางวา และมีความกวางไมนอยกวา
๘.๐๐ เมตร ความยาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร โดยตําแหนงที่ดินใหมีเขตติดตอกับสาธารณูปโภค
อื่น ๆ เชน ถนน สวน สนามกีฬา ที่จอดรถสวนกลาง ศูนยฝกอบรมพนักงาน หองอาหารสําหรับ
พนักงาน สถานพยาบาลเบื้องตน และหรือสาธารณูปโภคอื่นที่ใชประโยชนลักษณะเดียวกัน

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑ ง

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มกราคม ๒๕๕๓

(๒) ที่ดิน พรอมอาคาร ตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา ๑๖ ตารางวา มีความกวางไมนอยกวา
๔.๐๐ เมตร และมีพื้นที่ใชสอยในอาคารไมนอยกวา ๖๔ ตารางเมตร
(๓) พื้นที่สวนอื่น ซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไว เพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว เชน สํานักงาน สโมสร เปนตน ตองจัดใหมีพื้นที่ใชสอย
สําหรับสํ านั กงานของนิ ติบุค คลหมูบ านจั ดสรรหรือนิ ติบุ คคลตามกฎหมายอื่ น ในอาคารดังกลา ว
ไม น อ ยกว า ๖๔ ตารางเมตร อาคารดั ง กล า วจะต อ งอยู บ นที่ ดิ น แปลงสาธารณะในโครงการ
จัดสรรที่ดินและจะเก็บคาใชจายสําหรับการใชเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไมได ทั้งนี้ไมนับรวมถึงคาใชจายสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ขอ ๑๙ เมื่อตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแลว ใหถือวาที่ดิน
ดังกลาวตามขอ ๑๘ (๑) หรือที่ดินพรอมอาคารตามขอ ๑๘ (๒) เปนสาธารณูปโภค สําหรับที่ดิน
ที่เปนที่ตั้งพื้นที่สวนอื่นซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดไวเพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เชน สํานักงานสโมสร ฯลฯ ตามขอ ๑๘ (๓) ผูจัดสรรที่ดินตองให
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา
๒๐ ตารางวา และใหเปนสาธารณูปโภคดวย
ขอ ๒๐ การพิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน ตองอยูภายใตบทบัญญัติ
ของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เปนตน
ขอ ๒๑ ขอกําหนดนี้ ไมใหใชบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ไดยื่นคําขออนุญาตไวกอน
ขอกําหนดนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วิญู ทองสกุล
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพัทลุง

