
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
จัดรูปที่ดนิเพือ่เกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๑๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ 
เปนปที่ ๒๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว า  “พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดรูปที่ดิน” หมายความวา การดําเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใชเพ่ือเกษตรกรรม

ใหสมบูรณทั่วถึงที่ดินทุกแปลงเพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดยทําการรวบรวมที่ดิน
หลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม การจัดระบบชลประทานและการ
ระบายน้ํา การจัดสรางถนนหรือทางลําเลียงในไรนา การปรับระดับพื้นที่ดิน การบํารุงดิน การ
วางแผน การผลิตและการจําหนายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการแลกเปลี่ยน การโอน การ
รับโอนสิทธิในที่ดิน การใหเชาซื้อที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินตลอดจนการจัด
เขตที่ดินสําหรับอยูอาศัย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๑๕๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๘ กันยายน ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เกษตรกรรม” หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน เล้ียงสัตว เล้ียงสัตวน้ํา 
เล้ียงผึ้ง เล้ียงไหม เล้ียงครั่ง เพาะเห็ด และการอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“เขตโครงการจัดรูปที่ดิน” หมายความวา เขตที่ดินที่พระราชกฤษฎีกากําหนดให
เปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

“คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด” หมายความรวมถึงคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
กรุงเทพมหานครดวย 

“เจาของที่ดิน” หมายความวา ผูมีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของแตละ
กระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน 

   
 

มาตรา ๖๒  ใหมีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกลางขึ้นคณะหนึ่ง 
เรียกวา “คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง” ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดี
กรมการปกครอง อัยการสูงสุด อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมทางหลวง 
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง* ผู อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนกรรมการ 
และกรรมการอื่นอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดิน
กลาง เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

                                                 
๒ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 
๒๔ ใชบังคับในบริเวณใดในเขตกรุงเทพมหานครแลว ใหมีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมประจํากรุงเทพมหานครขึ้นคณะหนึ่งเ รียกวา “คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
กรุงเทพมหานคร” ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ รองผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน ปลัดกรุงเทพมหานคร เกษตรกรุงเทพมหานคร เจาพนักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ 
ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนสํานักผังเมือง หัวหนาเขตทองที่ที่มีการจัดรูปที่ดิน ผูแทนธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งจากเจาของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และใหหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางเปน
กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๘  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 

๒๔ ใชบังคับในบริเวณใดในจังหวัดใดแลว ใหมีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจํา
จังหวัดขึ้นคณะหนึ่งในจังหวัดนั้น เรียกวา “คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด” ประกอบดวยผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด เกษตร
จังหวัด สหกรณจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน ผูแทน
กรมทางหลวง ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร นายอําเภอและปลัดอําเภอผู
เปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่ในทองที่ที่มีการจัดรูปที่ดิน เปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีก
ไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และใหหัวหนา
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๙  ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ มี

วาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ

อยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 

กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใหออก แลวแตกรณี 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๑๑  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง

ประธานกรรมการซึ่งไดรับเลือกจากกรรมการที่มาประชุมเปนประธานในที่ประชุม 
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๑๒  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล

โดยทั่วไป ซึ่งกิจการของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางและสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด รวมทั้งอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) วางโครงการจัดรูปที่ดินในทองที่ตาง ๆ และกําหนดแผนการดําเนินงานนั้น 
(๒) พิจารณากําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเสนอใหรัฐมนตรีออกประกาศ

ตามมาตรา ๒๕ 
(๓) ดําเนินการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
(๔) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดซื้อที่ดิน หรือการเวนคืนที่ดินใน

เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๓๒ 
(๕) ใหความเห็นชอบในแผนผังการจัดแปลงที่ดิน ระบบชลประทานและการ

ระบายน้ํา การสรางถนนหรือทางลําเลียงในไรนา การปรับระดับพื้นที่ดิน การแลกเปลี่ยน การโอน 
การรับโอนสิทธิในที่ดิน การใหเชาซื้อที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินในเขต
โครงการจัดรูปที่ดินที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเสนอ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินราคาที่ดินและทรัพยสินอื่นในที่ดินใน
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

(๗) ใหความเห็นชอบในงบประมาณคาใชจายในการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการ
จัดรูปที่ดินที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเสนอ 

(๘) ใหความเห็นชอบในการกําหนดที่ดินตอนใดเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๔๓ 

(๙) วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปญหาการจัดรูปที่ดินตามคํารองหรือคําอุทธรณของ
เจาของที่ดิน หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๓๔ 
และมาตรา ๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) ใหความเห็นหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการแตงตั้งหัวหนาสํานักงานจัด
รูปที่ดินจังหวัดตามมาตรา ๑๙ และในเรื่องเก่ียวกับการจัดรูปที่ดิน 

(๑๑) วางระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิรูปทางการเงิน และกิจการอื่น ๆ 
ที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางและสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 

(๑๑ ทวิ)๓ วางระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชจายเงิน การเบิกจายเงินและ
การเก็บรักษาเ งินของกองทุนจัดรูปที่ดินตามมาตรา  ๕๐  ทวิ  โดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

(๑๒)  ดํ า เนินกิจการ อ่ืนที่ เ ก่ี ยวกับการจัดรูปที่ ดิน เพื่ อให เปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล

โดยทั่วไปซึ่งกิจการของสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) จัดใหมีการสํารวจบริเวณที่ดินที่เห็นสมควรจะกําหนดเปนเขตโครงการจัด

รูปที่ดิน และสอบถามความสมัครใจของเจาของที่ดินวาจะใหดําเนินการจัดรูปที่ดินหรือไม และให
จัดทําบันทึกแสดงความยินยอมหรือไมยินยอมไวเปนหลักฐาน 

(๒) ประเมินราคาที่ดินและทรัพยสินอื่นในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด 

(๓) จัดทํางบประมาณคาใชจายในการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินแต
ละโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 

(๔) พิจารณาวางแผนผังการจัดแปลงที่ดิน ระบบชลประทานและการระบายน้ํา 
การสรางถนนหรือทางลําเลียงในไรนา การปรับระดับพื้นที่ดิน การแลกเปลี่ยน การโอน การรับ
โอนสิทธิในที่ดิน การใหเชาซื้อที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 

(๕) จัดใหมีการประชุมเจาของที่ดินและผูมีสิทธิไดรับที่ดินในเขตโครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อช้ีแจงใหเขาใจความมุงหมาย วิธีการจัดรูปที่ดิน สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบและ
ประโยชนที่เจาของที่ดินหรือผูมีสิทธิไดรับที่ดินจะพึงไดรับและทําความตกลงเกี่ยวกับการจัดรูป
ที่ดิน 

(๖) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคํารอง ประนีประนอมหรือไถถอนการ
จํานองหรือการขายฝาก ตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ 

(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและการอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินตาม
ระเบียบหรือขอบังคับหรือมติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง หรือตามที่คณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินกลางมอบหมาย 

                                                 
๓ มาตรา ๑๓ (๑๑ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) วางระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบหรือขอบังคับ หรือมติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 

(๘ ทวิ)๔ วางระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเปดหรือปดประตูกักน้ํา หรือส่ิง
อ่ืนที่ใชในการบังคับน้ําเขาสูที่ดินของเจาของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

(๙) แตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามที่สํานักงาน
จัดรูปที่ดินจังหวัดเสนอ 

(๑๐) ดําเนินกิจการอื่นที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการจัดรูปที่ดิน 

 
มาตรา ๑๕  ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

จังหวัดมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาหรือวิจัย หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 
ตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมอบหมาย และใหนํา
ความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการประชุมของอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

สํานักงานจัดรปูที่ดิน 
   

 
มาตรา ๑๖  ใหจัดตั้งสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางขึ้นในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดรูปที่ดิน และปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการการจัด
รูปที่ดินกลางกําหนดและมีหนาที่ควบคุมสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ใหสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางทําหนาที่เปนสํานักงานจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานคร
ดวย 

 
มาตรา ๑๗  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินตาม

มาตรา ๒๔ ใชบังคับในทองที่ใดแลว รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาจัดตั้ง
สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขึ้น โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดรูปที่ดินตามที่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกําหนด 

ในกรณีที่ไดกําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินคลุมที่ดินในเขตของสองจังหวัดขึ้นไป
รวมอยูในเขตโครงการเดียวกัน คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางจะมอบหมายใหสํานักงานจัดรูป
ที่ดินจังหวัดใดมีอํานาจหนาที่ดําเนินการจัดรูปที่ดินตลอดเขตโครงการนั้นก็ได ไมวาจะมีสํานักงาน
จัดรูปที่ดินจังหวัดในจังหวัดที่เก่ียวของนั้นหรือไม และใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดและนายอําเภอ

                                                 
๔ มาตรา ๑๔ (๘ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่ในจังหวัด อําเภอและก่ิงอําเภอที่เก่ียวของรวม
เปนกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดตามมาตรา ๘ ดวย 

 
มาตรา ๑๘  ใหมีหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางในสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งจากขาราชการในสังกัด มีอํานาจหนาที่
บริหารกิจการของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และ
โครงการที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมอบหมาย และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน
เจาหนาที่ของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ใหหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางมีอํานาจหนาที่ควบคุมสํานักงานจัดรูปที่ดิน
จังหวัดดวย 

 
มาตรา ๑๙  ใหมีหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดในสํานักงานจัดรูปที่ดิน

จังหวัด โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งจากขาราชการในสังกัด มี
อํานาจหนาที่บริหารกิจการของสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 
นโยบาย และโครงการที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
มอบหมาย และใหมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 

 
มาตรา ๒๐  ใหมีเจาหนาที่ตามสมควรเพื่อปฏิบัติงานของสํานักงานจัดรูปที่ดิน

กลาง และสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด 
 
มาตรา ๒๑  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการจัดรูปที่ดิน ใหกระทรวงเกษตรและ

สหกรณมีอํานาจ 
(๑) มีทรัพยสิทธิตาง ๆ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จัดใหไดมา ซื้อ เชา เชาซื้อ 

กูยืม จัดสรร จําหนาย จํานอง จํานํา ทําการแลกเปลี่ยน รับโอน รับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการ
เชาซื้อ ดวยประการใด ๆ ซึ่งที่ดินหรือทรัพยสินอื่น 

(๒) ใหกู ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ ใหสินเชื่อ รับจํานอง รับจํานํา โอน โอนสิทธิ
การเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ดวยประการใด ๆ ซึ่งที่ดินหรือทรัพยสินอื่น 

 
มาตรา ๒๒  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมอบหมายใหหัวหนา
สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางหรือหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเปนผูกระทําการในนามของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
มาตรา ๒๓  บรรดาที่ดินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดมาโดยประการใด ๆ ตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือไดมาโดยการเวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชเพ่ือประโยชนในการจัดรูป
ที่ดินโดยเฉพาะ และใหถือวาเปนทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณมีอํานาจดําเนินการโอนไปยังเอกชนได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คุณสมบัติของเอกชนผูมีสิทธิขอรับโอน ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการขอรับโอน 
และการโอนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการจัดรูปที่ดิน 
   

 
มาตรา ๒๔  การกําหนดเขตที่ดินในทองที่ใดใหเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให

ตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนที่อยูใน

เขตโครงการจัดรูปที่ดิน พรอมทั้งรายชื่อเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย และใหมี
แผนที่แสดงเขตโครงการจัดรูปที่ดินแนบทายพระราชกฤษฎีกานั้นดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปน
สวนหนึ่งแหงพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๒๕  เพ่ือประโยชนในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๔ ให

รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่ที่จะสํารวจเปนเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน ประกาศดังกลาวใหมีแผนที่สังเขปแสดงเขตทองที่ที่จะสํารวจเพื่อกําหนดเปนเขตโครงการ
จัดรูปที่ดินแนบทายประกาศนั้นดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ 

ภายในเขตแผนที่ทายประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่
หรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี ้

(๑) เขาไปทําการอันจําเปนเพื่อการสํารวจได แตตองแจงใหเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดินทราบเสียกอน 

(๒) ทําเคร่ืองหมายระดับ ขอบเขต หรือแนวเขต โดยปกหลักหรือขุดรองแนว 
ในกรณีที่ตองสรางหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ดินของผูใด ก็ใหมีอํานาจสรางหมุดหลักฐานลงได
ตามความจําเปน 

เมื่อมีความจําเปนและโดยสมควร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจขุดดิน ตัด รานกิ่ง
ไม และกระทําการอยางอ่ืนแกส่ิงที่กีดขวางการสํารวจไดเทาที่จําเปน  ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการที่จะให
เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหายนอยที่สุด 

 
มาตรา ๒๖  เมื่อไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ แลว ภายในระยะเวลา

หาป หามมิใหผูใดจําหนายดวยประการใด ๆ หรือกอใหเกิดภาระติดพันใด ๆ ซึ่งที่ดินในทองที่ที่
จะสํารวจเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหราคาประเมินที่ดินสูงข้ึน
ในที่ดินนั้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 

ในกรณีที่มีการกระทําใด ๆ ที่ทําใหราคาประเมินที่ดินสูงข้ึนในที่ดินนั้นโดยไมได
รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด จะไมประเมินราคาที่ดินที่สูงข้ึนนั้น
รวมในราคาประเมินที่ดินและทรัพยสินในที่ดินนั้น ถาการที่จัดทําข้ึนนั้นเปนทรัพยสินที่อาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กอใหเกิดความเสียหายหรือกีดขวางการจัดรูปที่ดิน ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจ
ส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทําการรื้อถอนเสียไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ถา
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไมปฏิบัติตาม ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจ
ดําเนินการรื้อถอนโดยเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาวจะเรียกรองคาเสียหายมิได และตอง
เปนผูเสียคาใชจายในการรื้อถอนนั้นดวย 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ยังไมไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๔ ใชบังคับใน

จังหวัดใด เมื่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเห็นสมควรจัดใหที่ดินในทองที่ใดในจังหวัดนั้นเปน
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือผูซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
มอบหมายดําเนินการสอบถามความสมัครใจจากเจาของที่ดินทุกรายในทองที่นั้นวาจะให
ดําเนินการจัดรูปที่ดินหรือไม และใหจัดทําบันทึกการยินยอมหรือไมยินยอมของเจาของที่ดินทุก
รายไวเปนหลักฐาน 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ไดสอบถามความสมัครใจของเจาของที่ดินตามมาตรา ๑๔ 

(๑) หรือมาตรา ๒๗ ถาทองที่นั้นเจาของที่ดินยินยอมมีจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของบรรดาเจาของที่ดิน
ทั้งหมด ก็ใหดําเนินการออกประกาศตามมาตรา ๒๕ ตอไป 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อไดตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินใช

บังคับในทองที่ใดแลว ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีหนังสือแจงไปยังเจาของที่ดิน ผูรับ
จํานอง ผูซื้อฝากหรือผูยึดถือ หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้น ใหนําหรือ
สงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพรอมดวยเอกสารสิทธิที่เก่ียวกับที่ดินนั้นใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัด ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ดําเนินการในเขตโครงการจัด

รูปที่ดิน ดังตอไปนี้ 
(๑) ประเมินราคาที่ดินและทรัพยสินอื่นในที่ดินทุกแปลงในเขตโครงการจัดรูป

ที่ดินนั้น และจัดแบงแยกชั้นของที่ดินตามมูลคาของที่ดิน 
(๒) กําหนดโครงการรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินการกําหนดแหลงที่อยู

อาศัยและกิจการสาธารณูปโภคที่ใชประโยชนรวมกัน 
(๓) กําหนดแปลงที่ดินที่จะจัดใหแกเจาของที่ดินเดิมและผูมีสิทธิไดรับที่ดินใน

การจัดรูปที่ดิน 
(๔) กระทํากิจการอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดิน 
 
มาตรา ๓๑  ภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่ง

ปฏิบัติงานรวมกับพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปทําการอันจําเปนเพื่อการจัดรูปที่ดิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เขาไปทําการสํารวจรังวัดเพื่อกําหนดแผนผังการจัดแปลงที่ดินใหม 
ดําเนินการจัดสรางระบบชลประทานและการระบายน้ํา การสรางถนนหรือทางลําเลียงในไรนา การ
ปรับระดับพื้นดินและการอื่นที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดิน 

(๓) ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขต และแนวเขต 
เมื่อมีความจําเปนและโดยสมควร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตัดหรือร้ือถอน

ตนไม พืชพันธุ ร้ัวหรือส่ิงใด ๆ อันจําเปนแกกิจการการจัดรูปที่ดิน 
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หามมิใหเขาไปในอาคาร ลานบาน 

หรือสวนที่มี ร้ัวกั้นอันติดตอกับบานซึ่งเปนที่อยูอาศัย เวนแตเจาของหรือผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพยอนุญาต หรือเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับแจงเร่ืองกิจการที่จะ
กระทําไมนอยกวาสามวันกอนเริ่มกระทําการนั้น 

 
มาตรา ๓๒  ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ถาเจาของที่ดินรายใดไมยินยอมให

ดําเนินการจัดรูปที่ดิน หรือไมมาติดตอแสดงความยินยอมหรือไมยินยอมตามมาตรา ๑๔ (๑) 
หรือมาตรา ๒๗ หรือเจาของที่ดินมิไดใชที่ดินนั้นประกอบกิจการใด ๆ ดวยตนเอง หรือใหผูอ่ืน
เชาที่ดินหรือทําประโยชนในที่ดินนั้น ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจ
จัดซื้อที่ดินนั้นเพื่อนํามาดําเนินการจัดรูปที่ดินได 

ถาเจาของที่ดินตามวรรคหนึ่งไมยอมขายที่ดินหรือเสนอขายในราคาที่สูงกวาราคา
ประเมินตามมาตรา ๑๔ (๒) ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นวามีความ
จําเปนที่จะตองไดมาซึ่ งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้น  ใหดํา เนินการเวนคืนที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยนั้น โดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ปดประกาศพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินพรอมทั้งระบุเอกสารหลักฐานเก่ียวกับสิทธิในที่ดินแตละแปลงไว 
ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ที่ทําการเขต ที่ทําการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่วาการ
อําเภอ หรือก่ิงอําเภอ ที่ทําการตําบล แลวแตกรณี และท่ีชุมนุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน แลว
ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการจัดรูปที่ดินตอไปตามเอกสารหลักฐานนั้นได 

 
มาตรา ๓๔  ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคัดคาน

เก่ียวกับสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๓๓ โดยยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด 
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปดประกาศ 

ในกรณีที่มีผูรองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด มี
อํานาจสอบสวนและเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารที่เก่ียวของไดตามความจําเปน
และวินิจฉัยสั่งการไปตามที่เห็นสมควร และแจงคําวินิจฉัยนั้นเปนหนังสือไปยังบุคคลที่เก่ียวของ 

บุคคลที่เก่ียวของผูใดไมพอใจคําวินิจฉัยสั่งการตามวรรคสอง มีสิทธิย่ืนอุทธรณ
ตอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางภายในสามสิบวันนับแตวันได รับแจงคําวินิจฉัย เมื่อ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางวินิจฉัยคําอุทธรณนั้นเปนประการใด ใหแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือ
ไปยังบุคคลที่เก่ียวของ 

ในระหวางที่มีการคัดคานหรือย่ืนอุทธรณดังกลาว ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัดดําเนินการจัดรูปที่ดินตอไปได 

 
มาตรา ๓๕  ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ถาที่ดินเดิมแปลงใดไดจํานองไวกอนมี

ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ ผูรับจํานองจะดําเนินการบังคับจํานองไมได เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด และใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
ดําเนินการประนีประนอมเพื่อหาทางใหเจาของที่ดินไดไถถอนจํานองหรือหาทางใหคูสัญญาตกลง
กันแกไขเปลี่ยนแปลงจํานองเปนที่ดินแปลงใหมที่เจาของที่ดินผูจํานองไดรับตามโครงการจัดรูป
ที่ดิน 

ถาเจาของที่ดินไมสามารถไถถอนจํานองหรือแกไขเปลี่ยนแปลงจํานองตามวรรค
หนึ่ งได ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูซึ่ งได รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจดําเนินการไถถอนจํานองได โดยใหถือวาผู
ไถถอนจํานองเปนผูรับชวงสิทธิจํานองหรือเปนผูรับจํานองในที่ดินแปลงใหมที่ผูจํานองไดรับตาม
โครงการจัดรูปที่ดิน 

ในกรณีที่คูสัญญาตกลงกันแกไขเปลี่ยนแปลงจํานองเปนที่ดินแปลงใหมตาม
วรรคหนึ่ง การจดทะเบียนไถถอนจํานองและการจํานองใหม ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนจํานองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
มาตรา ๓๖  ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ถาที่ดินเดิมแปลงใดไดขายฝากไวกอนมี

ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ และผูขายฝากหรือบุคคลซึ่งระบุไวในมาตรา ๔๙๗ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังมีสิทธิไถทรัพยสินซึ่งขายฝากนั้นอยูใหคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินจังหวัด ดําเนินการประนีประนอมเพื่อหาทางใหผูมีสิทธิไถทรัพยสินจัดการไถทรัพยสินซึ่งขาย
ฝากนั้น หรือใหผูมีสิทธิไถทรัพยสินแสดงเจตนาสละสิทธิไถทรัพยสินเปนหนังสือไว ในกรณีที่ผูมี
สิทธิไถทรัพยสินไมยอมสละสิทธิไถทรัพยสินและไมสามารถไถทรัพยสินนั้นได ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมีอํานาจดําเนินการไถทรัพยสินซึ่งขายฝากนั้น และใหถือวาผูไถทรัพยสินนั้นเปนผูรับชวง
สิทธิของผูซื้อในการขายฝากหรือเปนผูซื้อในการขายฝากที่ดินแปลงใหมที่ผูขายไดรับตามโครงการ
จัดรูปที่ดิน 

 
มาตรา ๓๗  ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด

จัดสรางระบบการชลประทานและการระบายน้ํา ถนนหรือทางลําเลียงในไรนาและสาธารณูปโภค
อยางอ่ืนเพื่อใหเจาของที่ดินทุกแปลงไดใชประโยชนรวมกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่ดินที่ใชตามวรรคหนึ่งคิดเปนมูลคาเทาใดใหคํานวณหักออกจากมูลคาประเมิน
ของที่ดินและทรัพยสินอื่นในที่ดินแตละแปลง ตามสวนของมูลคาประเมินกอนการกําหนดแปลง
ที่ดินใหมตามมาตรา ๓๐ (๓) ไมวาที่ดินที่ใชไปนั้นจะมาจากที่ดินแปลงใด 

มูลคาของที่ดินและทรัพยสินอื่นในที่ดินแตละแปลงเมื่อคํานวณหักแลวตามวรรค
สอง ใหถือวาเปนมูลคาสุทธิของที่ดินเพื่อการกําหนดแปลงที่ดินใหมตามมาตรา ๓๘ 

 
มาตรา  ๓๘   ในการกํ าหนดแปลงที่ดินใหมตามมาตรา  ๓๐  (๓) ให

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดใหเจาของที่ดินแตละรายไดรับที่ดินในที่ดินแปลงเดิมหรือให
ไดรับที่ดินแปลงเดิมบางสวน หรือจัดใหที่ดินแปลงใหมอยูใกลเคียงกับที่ดินแปลงเดิมของตน
เทาที่จะกระทําได และใหที่ดินที่ไดรับใหมนั้นมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาสุทธิของที่ดินเดิมของตน
เทาที่จะกระทําได ในการนี้ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนัดประชุมเจาของที่ดินเพื่อทําความ
ตกลงเกี่ยวกับการกําหนดแปลงที่ดินใหมตามหลักเกณฑดังกลาว 

เมื่ อมีการตกลงในการกํ าหนดแปลงที่ดินใหมตามวรรคหนึ่ งแล ว  ให
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดปดประกาศแผนผังที่ดินแปลงใหมพรอมดวยรายชื่อเจาของที่ดิน
ไว ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ที่ทําการเขต ที่ทําการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่วาการ
อําเภอหรือก่ิงอําเภอ ที่ทําการตําบล แลวแตกรณี และท่ีชุมนุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

การตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกันอาจกระทําได โดยใหเจาของที่ดินที่เก่ียวของแจง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันปดประกาศเมื่อ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดอนุมัติแลว ใหดําเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินกันได 

ในกรณีที่เจาของที่ดินไมสามารถจะทําความตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกัน หรือใน
กรณีที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดไมอนุมัติใหแลกเปล่ียน เจาของที่ดินมีสิทธิย่ืนคํารอง
คัดคานและยื่นอุทธรณ โดยใหนําความในมาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๙  มูลคาของที่ดินและทรัพยสินอื่นในที่ดินที่เจาของที่ดินแตละแปลงได

สละใหแกสวนรวมเพื่อใชตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ตองมีมูลคาไมเกินรอยละเจ็ดของมูลคา
ประเมินที่ดินเดิม 

หากมูลคาของที่ดินและทรัพยสินอื่นในที่ดินที่ใชตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มี
มูลคาเกินรอยละเจ็ดของมูลคาประเมินที่ดินเดิมใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจายคาทดแทนแก
เจาของที่ดินแตละรายเปนเงินสําหรับสวนที่เกินรอยละเจ็ดของมูลคาประเมินที่ดินเดิมนั้น 

 
มาตรา ๔๐  เมื่อไดกําหนดแปลงที่ดินใหมเสร็จสิ้นไปตามมาตรา ๓๘ แลว 

เจาของที่ดินผูใดไดรับที่ดินและทรัพยสินอื่นในที่ดินมีมูลคาประเมินสูง หรือต่ํากวามูลคาสุทธิของ
ที่ดินเดิมใหเจาของที่ดินผูนั้นจายหรือไดรับมูลคาที่แตกตางนั้นเปนการทดแทน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๑  เมื่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ไดกําหนดแปลงที่ดินที่จะจัด
ใหแกเจาของที่ดินเดิมหรือผูมีสิทธิไดรับที่ดินในการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๓๐ (๓) แลว ให
พนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสําหรับ
แปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นตอไป  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามวรรคหนึ่งใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม 
เมื่อไดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามวรรคหนึ่งแลวหนังสือแสดงสิทธิใน

ที่ดินเดิมใหเปนอันยกเลิก 
 
มาตรา ๔๒  ถากระทรวงเกษตรและสหกรณเก่ียวของในกิจการใดที่กฎหมาย

กําหนดใหจดทะเบียนในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
นั้น 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินใชบังคับ

แลว 
(๑) ถาในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือเปนที่ดินที่พลเมือง
เลิกใชประโยชนในที่ดินนั้น หรือไดเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันและ
มิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดรวมอยูดวย ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้น
มีผลเปนการถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ดินดังกลาว  ทั้งนี้ โดยมิตอง
ดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และใหที่ดินนั้นเปนทรัพยสินของกระทรวง
เกษตรและสหกรณเพ่ือใชในการจัดรูปที่ดิน 

ถาที่ดินที่ไดถอนสภาพตาม (๑) วรรคหนึ่ง เปนที่ดินสําหรับพลเมืองใช
รวมกันหรือเปนที่ดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัดจัดใหที่ดินตอนนั้นคงเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะตอไป ถาไมอาจจัดที่ดินดังกลาวใหเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกันหรือใช
เพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตอไปได ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดที่ดินแปลง
อ่ืนใหแทน 

เมื่อไดจัดใหที่ดินตอนใดคงเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือการจัดที่ดินแปลงอื่น
ใหเปนที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพ่ือประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะแทนตามวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหมีแผนที่สังเขปแสดง
ขอบเขตของที่ดินตอนนั้น แนบทายประกาศดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ถาในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้น มีที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ซึ่งเปนที่ดินรกรางวางเปลาหรือที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดย
ประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน และสภาพของที่ดินดังกลาวเปนที่ดินแปลงเล็กแปลงนอย
รวมอยูดวย ใหที่ดินนั้นเปนทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือใชในการจัดรูปที่ดิน 

 
มาตรา ๔๔  ภายในกําหนดหาปนับแตวันที่ไดรับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขต

โครงการจัดรูปที่ดิน เจาของที่ดินหรือผูไดรับสิทธิในที่ดินจะโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผูอ่ืนมิได 
เวนแตเปนการตกทอดโดยทางมรดก หรือการโอนไปยังสหกรณหรือกลุมเกษตรกรที่เปนสมาชิก 
หรือการโอนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือประโยชนในการจัดรูปที่ดิน หรือเมื่อไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินไมอยูในความ
รับผิดแหงการบังคับคดี 

 
มาตรา ๔๕  หามมิใหเจาของที่ดินหรือผูไดรับสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูป

ที่ดินใชที่ดินนั้นเพื่อประโยชนอยางอ่ืนที่มิใชเกษตรกรรม หรือทําการปลูกสรางส่ิงใด ๆ หรือทํา
การใด ๆ แกที่ดินนั้นอันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการจัดรูปที่ดิน เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด 

ในกรณีที่มีผูฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมี
อํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอน ทําใหคืนสูสภาพเดิม หรืองดเวนการกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่
กําหนด ถาผูฝาฝนไมปฏิบัติตาม ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการรื้อถอน หรือทํา
ใหคืนสูสภาพเดิมโดยผูฝาฝนจะเรียกรองคาเสียหายมิได และตองเปนผูเสียคาใชจายในการรื้อ
ถอนหรือทําใหคืนสูสภาพเดิมนั้นดวย 

 
มาตรา ๔๖  ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ 

เรียกเก็บเงินคาใชจายในการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจากเจาของที่ดินหรือผูไดรับ
สิทธิในที่ดินดังตอไปนี ้

(๑) บรรดาคาใชจายในการจัดสรางระบบชลประทานและการระบายน้ํา การสราง
ถนนหรือทางลําเลียงในไรนา และสิ่งสาธารณประโยชนที่ใชรวมกันของบรรดาเจาของที่ดินหรือผู
ไดรับสิทธิในที่ดิน ใหเรียกเก็บเงินจากเจาของที่ดินหรือผูไดรับสิทธิในที่ดินเพื่อชวยคาใชจายที่
รัฐบาลไดจายไปตามอัตราที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนดจากคาใชจายที่ตองจายจริงโดย
ใหเจาของที่ดินหรือผูไดรับสิทธิในที่ดินผอนชําระเปนรายป ปหนึ่งไมนอยกวารอยละสิบ และตอง
เร่ิมชําระงวดแรกอยางชาในปที่สามนับแตปที่ไดดําเนินการจัดรูปที่ดินสําเร็จตามโครงการแลว 
คาใชจายดังกลาวใหรัฐบาลจายเปนเงินอุดหนุนไมนอยกวารอยละสิบ 

(๒) บรรดาคาใชจายในการปรับระดับที่ดินและกิจการอื่น ๆ ในที่ดินของเจาของ
ที่ดินหรือผูไดรับสิทธิในที่ดินในกรณีที่ทางราชการจัดทําให ใหเจาของที่ดินหรือผูไดรับสิทธิใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่ดินชําระเงินตามอัตราที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนดจากคาใชจายที่ตองจายจริง โดย
ใหเจาของที่ดินหรือผูไดรับสิทธิในที่ดินผอนชําระตาม (๑) โดยอนุโลม 

ในกรณีจําเปนใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาลดจํานวนเงินและขยาย
เวลาการชําระเงินตาม (๑) และ (๒) ไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๗  ใหบรรดาเจาของที่ดินหรือผูไดรับสิทธิในที่ดินหรือสหกรณหรือกลุม

เกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน แลวแตกรณี เปนผูออกคาใชจายในการซอมแซม และ
บํา รุง รักษาระบบชลประทานและการระบายน้ํ า  ถนนหรือทางลําเ ลียงในไรนาและสิ่ ง
สาธารณประโยชนที่ใชรวมกัน ตลอดจนคาใชจายในการสงน้ํา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
อัตราที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๕  ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หามมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ปลอยสัตวใด ๆ หรือเทหรือทิ้งส่ิงใด ๆ หรือปลูกพืชพันธุใด ๆ ลงบนคัน

หรือในคูสงน้ํา คูระบายน้ํา ถนนหรือทางลําเลียงในไรนา ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
จัดสรางข้ึน อันกอใหเกิดความเสียหายแกงานจัดรูปที่ดิน 

(๒) ปดกั้น สรางทํานบ หรือปลูกสรางส่ิงใด ๆ ลงในคูสงน้ํา คูระบายน้ํา ถนน
หรือทางลําเลียงในไรนา ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดสรางข้ึน หรือ 

(๓) ทําลายหรือทําใหเสียหายแกคัน คูสงน้ํา คูระบายน้ํา ประตูกักน้ํา ทํานบ 
เข่ือน หรือส่ิงอ่ืนใดที่ใชในการบังคับน้ําหรือระบบชลประทานและการระบายน้ํา ถนนหรือทาง
ลําเลียงในไรนา หรือส่ิงสาธารณประโยชนที่ใชรวมกัน ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดสราง
ข้ึน 

 
มาตรา ๔๘  เพ่ือประโยชนในการสํารวจตรวจสอบและดําเนินการจัดรูปที่ดินตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง กรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด และพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี ้

(๑) เขาไปในที่ดินหรือสถานที่ใด ๆ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือส่ิงใด ๆ ที่

เก่ียวของกับการดําเนินการจัดรูปที่ดินไดตามความจําเปน 
 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ (๑) 

ใหกรรมการจัดรูปที่ดิน หรือพนักงานเจาหนาที่กระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระ
อาทิตยตกโดยใหเจาของที่ดินหรือผูไดรับสิทธิในที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร และในการ
นี้ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอผูที่เก่ียวของ 

                                                 
๕ มาตรา ๔๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัตรประจํ าตั ว ให เปนไปตามแบบที่ รั ฐมนตรี กํ าหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๐  ถาที่ดินแปลงใดในเขตโครงการจัดรูปที่ดินไดโอนสิทธิครอบครอง

ไปยังบุคคลใดตามมาตรา ๔๔ ผูรับโอนมีหนาที่ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายในการจัดรูปที่ดิน
ตามมาตรา ๔๖ และคาซอมแซมและบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๗ แทนผูโอนตอไปจนครบและให
ถือวาคาใชจายดังกลาวเปนบุริมสิทธิที่ไดจดทะเบียนไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว 

 
หมวด ๓ ทว ิ

กองทุนจัดรูปที่ดิน๖ 
   

 
มาตรา ๕๐ ทวิ  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนจัดรูปที่ดิน” ใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ ตรี เพ่ือเปนทุน
หมุนเวียนและคาใชจายในการจัดรูปที่ดิน 

รายไดที่ไดรับจากการจัดรูปที่ดิน ใหนําสงเขาบัญชีกองทุนจัดรูปที่ดินโดยไมตอง
นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

การใชจายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินใหกระทําไดเฉพาะเพ่ือการจัดรูปที่ดิน หรือ
เพ่ือการชวยเหลือทางการเงินหรือใหสินเชื่อแกบรรดาเจาของที่ดินโดยผานสถาบันการเงินภายใน
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือเขตที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเปนทองที่ที่จะสํารวจเปนเขตโครงการ
จัดรูปที่ดินตามมาตรา ๒๕  ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
กําหนด 

รายงานการรับจายเงิน เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํา
รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอรัฐสภาทราบ 

ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเก็บรักษาเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและเบิกจายจาก
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๐ ตรี  กองทุนจัดรูปที่ดินประกอบดวย 
(๑) เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน 
(๒) เงินที่ไดรับจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ตามกฎหมายวาดวยกองทุน

สงเคราะหเกษตรกร 
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาล หรือแหลงตาง ๆ ภายในประเทศ

หรือตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ หรือบุคคลอื่น 

                                                 
๖ หมวด  ๓  ทวิ กองทุนจัดรูปที่ดิน  มาตรา ๕๐  ทวิ  และมาตรา  ๕๐  ตรี  เ พ่ิมโดย

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) เงิน ดอกผลหรือผลประโยชนใด ๆ ที่สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางไดรับ
เก่ียวกับการดําเนินการจัดรูปที่ดิน รวมทั้งเงินคาใชจายในการจัดรูปที่ดินที่เจาของที่ดิน หรือผู
ไดรับสิทธิในที่ดินชําระหรือคางชําระตามมาตรา ๔๖ 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๑  ผูใด 
(๑) ไมอํานวยความสะดวกแกกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง กรรมการจัดรูปที่ดิน

จังหวัด หรือพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๘ (๑) 
แลวแตกรณี 

(๒) ไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือส่ิงใด ๆ ที่เรียกใหมาหรือใหสงตาม
มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๔๘ (๒) 

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๕๒๗  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการจัดรูป

ที่ดินจังหวัดตามมาตรา ๑๔ (๘ ทวิ) หรือฝาฝนมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๗ ทวิ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๗ มาตรา ๕๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริม
เกษตรกรรมของประเทศใหเจริญกาวหนา และสงเสริมใหเกษตรกรรายไดเพ่ิมขึ้นและมีมาตรฐาน
การครองชีพสูงข้ึน ในการนี้สมควรดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเสียใหม เพ่ือใหที่ดินทุก
แปลงไดรับประโยชนจากโครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคโดยทั่วถึง และเพ่ือให
เกษตรกรไดมีที่ดินของตนเองสําหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งจะมีผลชวยใหฐานะในทาง
เศรษฐกิจของประเทศและของเกษตรกรมั่นคงขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ในปจจุบันนี้
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ยังมิไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับการรักษา
ระบบชลประทานและการระบายน้ํา ถนนหรือทางลําเลียงในไรนา และส่ิงสาธารณประโยชนที่ใช
รวมกัน และยังมิไดมีบทบัญญัติใหวางขอบังคับเกี่ยวกับการเปดหรือปดประตูกักน้ําหรือส่ิงอ่ืนที่ใช
ในการบังคับน้ําเขาสูที่ดินของเจาของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตลอดจนยังมิไดมีบทบญัญตัิ
เก่ียวกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใชจายเพื่อการจัดรูปที่ดิน และใหการ
ชวยเหลือทางการเงินแกเจาของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินและเขตที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
เปนทองที่ที่จะสํารวจเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๒๕ และนอกจากนั้นบทกําหนดโทษ
สําหรับผูฝาฝนกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดิน ไดกําหนดไวเฉพาะโทษปรับเทานั้น สมควรแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยเพิ่ม
บทบัญญัติดังกลาวและปรับปรุงบทกําหนดโทษใหมีโทษจําคุกดวย  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๙ 

 
มาตรา ๕๗  ในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๑) ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง

เมือง” 
(๒) ใหเพ่ิม “อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” เปนกรรมการใน

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพ่ือใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของกรม
พัฒนาที่ดิน ในสวนที่เก่ียวกับดานการวางแผนการใชที่ดินชายทะเล มาเปนของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 

 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หนา ๙/๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
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