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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๑๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

-------------------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติจัดรูป 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ  ๑  ในการดําเนินการจัดรูปที่ดิน ถาในเขตโครงการจัดรูปที่ดินใดยังมีที่ดิน 
เหลืออยู ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดประกาศใหเอกชนยื่นคําขอแสดงความจํานงเขา 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแบบที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด 
  ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  
ที่ทําการเขต ที่ทําการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่วาการกิ่งอําเภอ ที่ทําการ 
ตําบล แลวแตกรณี และที่ชุมนุมชนที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรในทองที่ที่เขตโครงการจัดรูป 
ท่ีดินน้ันต้ังอยู โดยกําหนดระยะเวลาใหยื่นคําขอแสดงความจํานงไดไมนอยกวาสามสิบวันนับแต 
วันปดประกาศ 
 
  ขอ  ๒  ผูยื่นคําขอแสดงความจํานงเขาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามขอ ๑  
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
  (๑)  เปนบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (๒)  บรรลุนิติภาวะ และเปนหัวหนาครอบครัว 
  (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๔)  ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (๕) มีความประพฤติดี มีรางกายสมบูรณและสามารถประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรมได 
  (๖)  ไมมีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอแก 
การครองชีพ 
 
  ขอ  ๓  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาประกาศตามขอ ๑ แลว ใหคณะกรรมการจัดรูป 
ท่ีดินจังหวัดตรวจสอบ และประกาศรายชื่อผูยื่นคําขอแสดงความจํานงที่สมควรรับโอนที่ดินไว  
ณ สถานท่ีดังกลาวในขอ ๑ วรรคสอง 
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  เมื่อไดมีการประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งแลว ถาผูใดเห็นวาผูมีชื่อในประกาศ 
รายช่ือเปนผูท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๒ ผูนั้นมีสิทธิยื่นคําคัดคานพรอมดวย 
หลักฐานตอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดไดภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศรายชื่อ ใหคณะ 
กรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาคําคัดคานโดยมิชักชา และถาคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัด 
เห็นวา ผูมีชื่อในประกาศรายชื่อเปนผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามจริงตามคําคัดคาน ก็ 
ใหประกาศ ณ สถานท่ีตามวรรคหน่ึงวาผูมีช่ือน้ันเปนผูไมมีสิทธิ 
 
  ขอ  ๔  ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูยื่นคําขอ 
แสดงความจํานงท่ีสมควรรับโอนท่ีดินตามขอ ๓ โดยจัดลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี ้
  (๑)  ถาผูยื่นคําขอแสดงความจํานงที่สมควรรับโอนที่ดินนั้นเปนผูเชาซึ่งประกอบ 
เกษตรกรรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดินอยูกอนที่มีการกําหนดโครงการจัดรูปที่ดิน ก็ใหไดรับการ 
คัดเลือกเปนลําดับแรก ถาหากมีจํานวนผูยื่นคําขอแสดงความจํานงที่สมควรรับโอนที่ดินเกิน
จํานวน 
แปลงท่ีดิน ก็ใหใชวิธีจับฉลาก 
  (๒)  ถายังมีแปลงที่ดินเหลืออยูจากการจัดที่ดินตาม (๑) ใหคัดเลือกจากผูย่ืน 
คําขอแสดงความจํานงท่ีสมควรรับโอนท่ีดินท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทองท่ีอําเภอ หรือจังหวัดท่ีเขต 
โครงการจัดรูปที่ดินตั้งอยูตามลําดับ ถาหากมีจํานวนแปลงที่ดินไมพอก็ใหใชวิธีจับฉลากใน
ระหวาง 
ผูย่ืนคําขอแสดงความจํานงในลําดับเดียวกัน 
  (๓)  ถายังมีแปลงท่ีดินเหลืออยูอีก ใหคัดเลือกจากผูย่ืนคําขอแสดงความจํานงท่ี 
สมควรรับโอนท่ีดินท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทองท่ีอ่ืน และถามีจํานวนผูยื่นคําขอแสดงความจํานงที่สม 
ควรรับโอนที่ดินเกินจํานวนแปลงที่ดิน ก็ใหใชวิธีจับฉลาก 
 
  ขอ  ๕  เมื่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลผูยื่น 
คําขอแสดงความจํานงที่สมควรรับโอนที่ดินตามขอ ๔ ครบตามจํานวนแปลงท่ีดินแลว ใหคณะ 
กรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาวมาแสดงตนตอหัวหนาสํานักงานจัดรูป 
ท่ีดินจังหวัด และมาประชุมเพ่ือทําความตกลงเลือกแปลงท่ีดิน โดยแจงใหทราบลวงหนาไมนอย
กวา 
สามสิบวัน 
 
  ขอ  ๖  ผูมีสิทธิขอรับโอนท่ีดินผูใดไมไปแสดงตนเพ่ือทําความตกลงเลือกแปลง 
ท่ีดิน ไมทําสัญญา หรือไมอพยพเขาทําประโยชนในที่ดินภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดรูป 
ท่ีดินจังหวัดกําหนด โดยไมแจงเหตุขัดของอันสมควรเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ ให 
ถือวาผูน้ันสละสิทธิ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ  ๗  ในกรณีที่ผูสมควรรับโอนที่ดินตามขอ ๓ ตกเปนผูขาดคุณสมบัติหรือม ี
ลักษณะตองหามตามขอ ๒ หรือสละสิทธิใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด แจงใหบุคคลผูย่ืนคํา 
ขอตามประกาศรายชื่อในขอ ๓ ซ่ึงเหลืออยูจากการคัดเลือกตามขอ ๔ มาทําการจับฉลากโดยให
นํา 
ความในขอ ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถาไมมีบุคคลดังกลาวเหลืออยู ก็ใหคณะกรรมการจัดรูป
ท่ี 
ดินจังหวัดดําเนินการคัดเลือกผูมีสิทธิขอรับโอนที่ดินใหมตามกฎกระทรวงนี้ 
 
  ขอ  ๘  เมื่อมีการตกลงในการกําหนดแปลงที่ดินใหแกผูมีสิทธิขอรับโอนที่ดิน
ตาม 
ขอ ๕ แลว ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดปดประกาศแผนผังแสดงแปลงที่ดินพรอมดวย 
รายช่ือผูมีสิทธิขอรับโอนท่ีดินโดยปฏิบัติตามขอ ๑ วรรคสองโดยอนโุลม 
  การตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินอาจกระทําได โดยใหผูมีสิทธิขอรับโอนท่ีดินท่ีเก่ียว
ของ 
แจงเปนหนังสือตอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันปดประกาศตาม 
วรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดอนุมัติแลว ใหดําเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินกันได 
 
  ขอ  ๙  เม่ือไดกําหนดแปลงท่ีดินและผูมีสิทธิขอรับโอนท่ีดินไดตกลงเลือกแปลง 
ที่ดินเรียบรอยแลว ใหหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการทําสัญญากับผูมีสิทธิขอรับ 
โอนที่ดินตามแบบที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด 
 
  ขอ  ๑๐  เมื่อผูมีสิทธิขอรับโอนที่ดินไดปฏิบัติถูกตองครบถวนตามสัญญาและได 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ และไดชําระหนี้สินครบถวนแลว  
ใหหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการใหผูมีสิทธิขอรับโอนที่ดินไดรับสิทธิในที่ดินตอ
ไป 
 
       ใหไว ณ วันที ่๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
              ทวิช  กลิ่นประทุม 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
             บุญเทง  ทองสวัสด์ิ 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
----------------------------------------------------------------



   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    

--------------------------------------------  
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
แหง 
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ บัญญัติวา คุณสมบัติของเอกชนผูมีสิทธิ 
ขอรับโอนที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการขอรับโอนและการโอน
ให 
เปนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
[รก. ๒๕๑๙/๑๗/๔พ/๒๙ มกราคม ๒๕๑๙] 
 
      พุทธชาด / แกไข 
      ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
      A+B (C ) 
 
 


