ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
เรื่อง กาหนดนโยบายการจัดพืน้ ที่ให้ เป็ นที่ต้งั สานักงานของนิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรรหรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในการจัดสรรที่ดินเพือ่ ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
การจัดสรรที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
_________________________

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 คณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง จึงกาหนดนโยบาย เรื่ อง การจัดพื้นที่ให้เป็ นที่ต้งั สานักงานของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
หรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในการจัดสรรที่ดินเพือ่ ที่อยูอ่ าศัยและพาณิ ชยกรรม การจัดสรรที่ดินเพือ่
เกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพือ่ การอุตสาหกรรม เพือ่ ให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุ งเทพมหานคร
และคณะกรรมการ จัดสรรที่ดินจังหวัดใช้เป็ นเกณฑ์ในการออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพือ่ ที่อยู่
อาศัยและพาณิ ชยกรรม การจัดสรรที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพือ่ การอุตสาหกรรม และ
พิจารณาเกี่ยวกับคาขออนุญาตทาการจัดสรรที่ดินไว้ ดังนี้
ข้อ 1.ในกรณี ที่ผจู ้ ดั สรรที่ดินรายใดมีความประสงค์ จะให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร หรื อ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ผูจ้ ดั สรรที่ดิน จะต้องจัดพื้นที่ให้เป็ นที่ต้งั สานักงานของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
หรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ที่ดินเปล่าต้องจัดให้มีเนื้อที่ไม่นอ้ ยกว่า 20 ตารางวา และมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 8.00 เมตร
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 10.00 เมตร เมตร เว้นแต่ขอ้ บัญญัติของท้องถิ่นใดกาหนดไว้สูงกว่า ก็ให้เป็ นไปตาม
ข้อบัญญัติของท้องถิ่นนั้น โดยตาแหน่งที่ดินให้มีเขตติดต่อกับสาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น ถนน สวน สนาม
เด็กเล่น สนามกีฬา พื้นที่ส่วนกลางสาหรับการจัดจาหน่ายผลิตผลทางการเกษตรหรื อการสันทนาการ ที่จอด
รถส่วนกลาง ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ห้องอาหารสาหรับพนักงาน สถานพยาบาลเบื้องต้นและหรื อสาธารณู
โภค อื่นที่ใช้ประโยชน์ลกั ษณะเดียวกัน
(2) ที่ดินพร้อมอาคาร ต้องมีเนื้อทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 16 ตารางวา และมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 4.00 เมตร
(3) พื้นที่ส่วนอื่นซึ่งผูจ้ ดั สรรที่ดินได้จดั ไว้ เพือ่ เป็ นที่ต้งั สานักงานของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
หรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแล้ว เช่น สานักงาน สโมสร เป็ นต้น ต้องจัดให้มีพ้นื ที่ใช้สอยสาหรับ
สานักงานของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรหรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 64

ตารางเมตร อาคารดังกล่าวจะต้องอยูบ่ นที่ดิน แปลงบริ การสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินและจะเก็บ
ค่าใช้จ่ายสาหรับการใช้เป็ นที่ต้งั สานักงานของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรหรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นไม่ได้
ทั้งนี้ไม่นบั รวมถึงค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภคสิ้นเปลือง
ข้อ 2. เมื่อตั้งนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรหรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแล้วให้ถือว่าที่ดินดังกล่าวตามข้อ
1 (1) หรื อที่ดินพร้อมอาคารตามข้อ 1 (2) เป็ นสาธารณูปโภค ส่วนที่ดินที่เป็ นที่ต้งั สานักงาน สโมสร ฯลฯ ผู ้
จัดสรรที่ดินต้องโอนให้แก่นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรหรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เนื้อที่ไม่นอ้ ยกว่า 20
ตารางวา และให้เป็ นสาธารณูปโภคด้วย
ประกาศนี้ไม่ให้ใช้บงั คับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ได้ยนื่ คาขออนุญาตไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บงั คับ
ทั้งนี้ต้งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2548
นายสุจริ ต ปั จฉิมนันท์
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
เรื่อง กาหนดนโยบายการจัดพืน้ ที่ให้ เป็ นที่ต้งั สานักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในการจัดสรรที่ดนิ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
การจัดสรรที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒)

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็ นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางจึงกาหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพือ่ ให้
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุ งเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
พิจารณาเกี่ยวกับคาขออนุญาตทาการจัดสรรที่ดิน เพือ่ เป็ นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน้
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้
มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง ดังนี้
ข้อ ๑ ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่ องกาหนด
นโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็ นที่ต้งั สานักงาน ของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรหรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ใน
การจัดสรรที่ดินเพือ่ ที่อยูอ่ าศัยและพาณิ ชยกรรม การจัดสรรที่ดินเพือ่ เกษตรกรรมและการจัดสรรที่ดินเพือ่
การอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
“ข้อ ๓ โครงการจัดสรรที่ดินเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย และพาณิ ชยกรรมขนาดเล็กที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่
(๑) ในเขตกรุ งเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล หรื อเมืองพัทยา
ที่มีจานวนแปลงย่อยไม่เกิน ๒๐ แปลง และเนื้อทีเ่ พือ่ การจาหน่ายไม่เกิน ๒ ไร่
(๒) ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล ที่มีจานวนแปลงย่อยไม่เกิน ๓๐ แปลง และเนื้อที่
เพือ่ การจาหน่ายไม่เกิน ๔ ไร่
ให้โครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าว ผูข้ ออนุญาตทาการจัดสรรที่ดินไม่ตอ้ งจัดพืน้ ที่ให้เป็ นที่ต้งั
สานักงานของนิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร หรื อนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๖ ง ราชกิจจา
นุเบกษา ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ โครงการจัดสรรที่ดินเพือ่ ที่อยูอ่ าศัยและพาณิ ชยกรรมดังกล่าวต้องไม่ใช่
โครงการต่อเนื่องเป็ นหลายโครงการ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีจานวนแปลงหรื อเนื้อที่เกินกว่าที่กาหนดไว้”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สุธี มากบุญ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมัน่ คงภายใน
ปฏิบตั ิราชการแทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
เรื่อง การกาหนดระยะเวลาในการบารุงรักษาสาธารณูปโภค

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางจึงกาหนดระยะเวลาในการบารุ งรักษา
สาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) เพือ่ เป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคาขออนุญาตทาการจัดสรรที่ดินของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุ งเทพมหานคร และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดไว้ ดังนี้
การยืน่ คาขออนุญาตทาการจัดสรรที่ดิน ผูข้ อทาการจัดสรรที่ดินต้องกาหนดระยะเวลาใน
การบารุ งรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) ไว้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี นับแต่วนั ที่จดั ทาสาธารณูปโภคทั้ง
โครงการแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ประวิทย์ สี ห์โสภณ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมัน่ คงภายใน
ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

