
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ 
ค าอธิบายเรียงมาตรา 

พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พร้อม 

กฎกระทรวง (ร่าง) ระเบียบ  ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 
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ค าน า 
 
  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เน่ืองจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินในปัจจุบัน
ไม่เป็นไปตามสมรรถนะของที่ดิน ผู้ที่เข้าไปครอบครองท าประโยชน์ในเขตที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่                     
ที่มีความลาดเทโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการอนรัุกษ์ดินและน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มีการไถพรวนดินขึ้นลงในพื้นที่ลาด เท   โดยไม่ถูกต้องตามมาตรการวิธีกล ซึ่งจะต้องด าเนินการ           
ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับประกอบกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๒๖ ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานแล้ว มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมา ะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและโดยที่ปัจจุบัน
มีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ า  ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  ทั้งไม่มีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ        
สามารถเข้าไปด าเนินการป้องกันรักษาสภ าพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและเกิดการ       
ชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง และเพื่อให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                              
และเกิดประโยชน์สูงสุด สมควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการส ารวจ                
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการก าหนด        
การอนุรักษ์ดินและน้ า  การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินหรือการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ตลอดจน
ก าหนดมาตรการห้ามกระท าการใดๆ รวมถึงการท าให้ที่ดินเกิดการปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัตถุ อ่ืนใด  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
  เน่ืองจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีขอบเขตที่กว้างขวางและมีส่วน
เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรวม  เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างถูกต้อง                 
และ มีประสิทธิภาพตรงกับเจตนารมณ์ที่ได้ต้ังไ ว้ที่จะให้การใช้ที่ดินของชาติเป็น ไปอย่างยั่งยืน                       
กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดท า ค าอธิบายพร้อมกฎกระทรวง (ร่าง) ระเบียบ ประกาศและค าสั่ง โดยอธิบาย
เรียงมาตราตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภายนอก    
ที่เกี่ ยวข้อง และผู้สนใจ ได้ศึกษาและ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หวังว่า คู่มือค าอธิบายฉบับนี้        
จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 
 
 
 

       (นายธวัชชัย   ส าโรงวัฒนา) 
          อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 



สารบาญ 

            หน้า 
ค าน า              ก 
ค าปรารภ             ๑ 
มาตรา ๑ ชื่อพระราชบัญญัติ          ๓ 
มาตรา ๒ วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ         ๔ 
มาตรา ๓ บทยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖       ๔ 
มาตรา ๔ บทนิยาม           ๔ 
มาตรา ๕ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน         ๖ 
มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี     ๗ 
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้      ๘ 
มาตรา ๘ การพ้นจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        ๘ 
มาตรา ๙ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน       ๙ 
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน       ๑๘ 
มาตรา ๑๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน       ๑๙ 
มาตรา ๑๒ การประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน       ๒๐ 
มาตรา ๑๓ การประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า        ๒๙ 
มาตรา ๑๔ การประกาศควบคุมการใช้ที่ดิน        ๓๕ 
มาตรา ๑๕ การก าหนดมาตรการ         ๔๔ 
มาตรา ๑๖ หน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน        ๖๒ 
มาตรา ๑๗ การส ารวจที่ดิน          ๖๓ 
มาตรา ๑๘ หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และการแสดงบัตรประจ าตัว      ๖๙ 
มาตรา ๑๙ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตามกฎหมายอาญา      ๗๐ 
มาตรา ๒๐ กรมพัฒนาที่ดินให้บริการต่อเอกชนหรือเกษตรกร      ๗๐ 
มาตรา ๒๑ บทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนตาม มาตรา ๑๕ หรือขัดขวางตาม มาตรา ๑๘    ๗๑ 
มาตรา ๒๒ บทก าหนดโทษท าให้เสียหายเคร่ืองหมายส ารวจ      ๗๑ 
มาตรา ๒๓ กฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้คงมีผลใช้บังคับ   ๗๑ 
มาตรา ๒๔ การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาที่ดินก่อนที่ พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ   ๗๒ 
มาตรา ๒๕ อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ๗๒ 
ความหมายของค าย่อ           ๗๕ 
เอกสารอ้างอิง            ๗๖ 
ภาคผนวก            ๗๗ 
 



สารบาญตาราง 
 

             หน้า 
 
ตารางที่  ๑  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานเร่ืองการจ าแนกประเภทที่ดิน     ๑๒ 
ตารางที่  ๒  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐   ๑๔ 
ตารางที่  ๓  การด าเนินการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)   ๑๖ 
ตารางที่  ๔  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณ 
        การใช้ที่ดิน           ๒๓ 
ตารางที่  ๕  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน   ๒๕ 
ตารางที่  ๖  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า    ๓๑ 
ตารางที่  ๗  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตส ารวจเพื่อการควบคุม 
        การใช้ที่ดิน           ๓๘ 
ตารางที่  ๘  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตควบคุมการใช้ที่ดิน    ๔๐ 
ตารางที่  ๙  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตส ารวจที่ดิน     ๖๕ 
ตารางที่  ๑๐  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตส ารวจ 
         การอนุรักษ์ดินและน้ า         ๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

              หน้า 
ภาคผนวก ๑  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
         ในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน          ๗๗ 
ภาคผนวก ๒  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร ๐๒๐๕/ว(ล)๕๘๖๐  
          ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐         ๗๘ 
ภาคผนวก ๓  กฎกระทรวงฉบับที่  ๔๓  (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
         ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗        ๘๔ 
ภาคผนวก ๔  บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ 
           เพื่อออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ 
           พ.ศ. ๒๕๓๔           ๙๑ 
ภาคผนวก ๕  ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไข     ๙๖ 
           เกี่ยวกับค าขอให้วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ .ศ. ๒๕๕๓ 
     -    ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไข  
           เกี่ยวกับค าขอให้การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
     -    ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไข 
           เกี่ยวกับค าขอให้ปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ า  
           เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ภาคผนวก ๖  ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของ 
           คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓       ๑๐๗ 
ภาคผนวก ๗  ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาที่ดินที่ ๑ /๒๕๕๒  เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
          พัฒนาที่ดินจังหวัด           ๑๐๙ 
                   -  ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ที่ ๑ /๒๕๕๓  เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
          พิจารณากฎหมายและระเบียบ 
ภาคผนวก ๘  ตัวอย่างประกาศเขตส ารวจการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินพร้อมแผนที่แนบท้าย    ๑๑๓ 
ภาคผนวก ๙  ตัวอย่างประกาศการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินพร้อมแผนที่แนบท้าย     ๑๑๕ 
ภาคผนวก ๑๐  ตัวอย่างประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมแผนที่แนบท้าย      ๑๑๗ 
ภาคผนวก ๑๑  ตัวอย่างประกาศเขตส ารวจควบคุมการใช้ที่ดินพร้อมแผนที่แนบท้าย     ๑๑๙ 
ภาคผนวก ๑๒  ตัวอย่างประกาศเขตควบคุมการใช้ที่ดินพร้อมแผนที่แนบท้าย      ๑๒๑ 
 



 

ภาคผนวก  (ต่อ) 
 

              หน้า 
ภาคผนวก ๑๓  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น  
             ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘         ๑๒๓ 
ภาคผนวก ๑๔  ตัวอย่างประกาศเขตส ารวจดินพร้อมแผนที่แนบท้าย       ๑๒๗ 
ภาคผนวก ๑๕  ตัวอย่างประกาศส ารวจเพื่อการก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 
             พร้อมแผนที่แนบท้าย          ๑๒๙ 
ภาคผนวก ๑๖  กฎ กระทรวง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔    ๑๓๑ 
ภาคผนวก ๑๗  ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง     ๑๓๓ 
ภาคผนวก ๑๘  กฎกระทรวงว่าด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
             และอัตราค่าใช้จ่าย          ๑๓๗ 
            ในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะรายตัวอย่างดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       -    กฎกระทรวงว่าด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย  
            ในการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ .ศ. ๒๕๕๔ 
       -    กฎกระทรวงว่าด้วย การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย 
            เกี่ยวกับค าขอให้ปรับปรุงดินหรือที่ดินหรือการอนุรักษ์ดินและน้ า เป็นการเฉพาะราย   
            พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ภาคผนวก ๑๙  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่  
            ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑  พ.ศ. ๒๕๕๓      ๑๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พระราชบัญญัติ 
พัฒนาท่ีดิน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีท่ี  ๖๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ               
ให้ประกาศว่า 
  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดิน 

  พระราชบัญญัตินี้บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม
ของ   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

ค าอธิบาย 
  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการที่จ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุ คคลตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ แห่งรัฐธรรมนูญ
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
  “มาตรา ๒๙ การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท า
มิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้แล ะ
เท่าที่จ าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใด กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม” 
  เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา  ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นี้เป็น
การก าหนดเงื่อนไขการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพื่อเป็นหลักประกันและเสรีภาพของชนชาวไทย  
 



 
ป้องกันมิให้รัฐด าเนินการใดๆ เพื่อจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควรและกระทบ
สาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ แต่พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองและให้อ านาจในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
  ตัวอย่าง 
  การด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ที่มี
ผลกระทบต่อการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแต่รัฐธรรมนูญให้อ านาจไวใ้นกรณีนี้ก็คือ การประกาศ
ก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน (มาตรา ๑๒)  เพื่อรักษาร ะบบนิเวศของประเทศเอาไว้ เช่น การก าหนดเขต
ห้ามเลี้ยงสัตว์น้ าทะเลในพื้นที่นาข้าวหรือพื้นที่น้ าจืด หรือการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า (มาตรา ๑๓) 
ในพื้นที่การเกษตรที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน  หรือเสี่ยงต่อการเกิด
ดินถล่มเป็นการบังคั บให้เกษตรกรต้องจัดท า ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า หรือ การประกาศควบคุมการใช้
ที่ดิน  ห้ามมิให้กระท าให้ที่ดินปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด (มาตรา ๑๔) 
  “มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
  บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข 
  การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้น
เคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัต”ิ 
  เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรานี้ เพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพในเคหสถานหรือที่
อยู่อาศัย 
  ตัวอย่าง 
  การด าเนินการตามบทบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ ที่อาจมีผลกระทบในกรณีน้ี 
แต่รัฐธรรมนูญให้อ านาจไว้คือ การเข้าไปส ารวจที่ดินในที่ดินที่มีเจ้าของหรือ ผู้ครอบครอง จึงต้องมีการ
ประกาศเขตส ารวจที่ดินหรือประกาศเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า (มาตรา ๑๗) เพื่อให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน และการเข้าไปท าการส ารวจจะต้องเป็นระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
รวมทั้งจะต้องมีการแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปด าเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (มาตรา ๑๘) 
  “มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้ มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิ
และการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
  เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรานี้เพื่อประกันความมั่นคงในการถือครองทรัพย์สิน 
 

๒ 



  ตัวอย่าง 
  การด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ ที่อาจมี
ผลกระทบในกรณีนีแ้ต่รัฐธรรมนูญให้อ านาจไว้ คือ การประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน (มาตรา ๑๒) 
เพื่อรักษาระบบนิเวศของประเทศเอาไว้ เช่นการก าหนดเขตห้ามเลี้ยงสัตว์น้ าทะเลในพื้นที่นาข้าวหรือ
พื้นที่น้ าจืด 
  “มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
  การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเ ทศ            
การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัด
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน” 
  เจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรานี้เพื่อประกันเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรืออาชีพ รวมทั้งเสรีภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม รัฐจะจ ากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรืออาชีพไม่ได้ แต่พระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดินรัฐธรรมนูญได้ให้อ านาจยกเว้นไว้  
  ตัวอย่าง 
  การด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ ที่อาจจะมี
ผลกระทบในกรณีนี้ แต่รัฐธรรมนูญให้อ านาจไว้คือการประกาศการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน (มาตรา 
๑๒) เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ทางประเทศเอาไว้ เช่นการก าหนดเขตห้ามเลี้ยงสัตว์น้ าทะเลในพื้นที่นาข้าว
หรือพื้นที่น้ าจืด  การประกาศก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า (มาตรา ๑๓) ซึ่งต้องบังคับให้เจ้าของที่ดิน
หรือผู้ครอบครองที่ดินต้องจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า หรือการ ประกาศ ควบคุมการใช้ที่ดินมิให้
กระท าให้ที่ดินปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัตถุอ่ืนใด (มาตรา ๑๔)   
 

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
ค าอธิบาย 

  พระราชบัญญัติทุกฉบับต้องมีชื่อเพื่อให้ทราบถึงเร่ืองสาระส าคัญและขอบเขตในการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติน้ันตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอ้างอิง 
 
 

๓ 



  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ค าอธิบาย 
  โดยทั่วไปวันบังคับใช้กฎหมายจะก าหนดให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศใน     
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ประชาชนหรือผู้อยู่ภายใต้กฎหมายได้รับทราบล่ วงหน้าว่ากฎหมายจะใช้
บังคับหลังจากวันที่มีการลงประกาศโดยเปิดเผยในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
  ส าหรับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 
๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก. เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน พ .ศ. ๒๕๒๖ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและโดยที่ปัจจุบันมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะไม่มีการอนุรักษ์ดิน
และน้ า ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งไม่มี
บทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้าไปด าเนินการป้องกันรักษาสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดแผ่นดินถล่มและเกิ ดการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุ นแรง และเพื่อให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสมควรก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
ส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
ก าหนดการอนุรักษ์ดินและน้ า การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินหรือการปรับปรุงดินหรือที่ดิน 
ตลอดจนก าหนดมาตรการห้ามกระท าการใดๆ รวมถึงการท าให้ที่ดินเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือ
วัตถุอ่ืนใด จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 

  มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ .ศ. ๒๕๒๖  
ค าอธิบาย 

  การก าหนดให้มีบทยกเลิก พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๒๖ ในมาตรานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อระบุว่าพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ถูกยกเลิกไม่ใช้บังคับอีกต่อไปและ
ให้ใช้พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ แทน   
 

  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “การพัฒนาท่ีดิน ” หมายความว่า การกระท าใดๆ ต่อดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของ ดินหรือที่ดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงข้ึน และ
หมายความรวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดม 
สมบูรณ์เพราะการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพื่อความ
เหมาะสมในการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

๔ 



  “การวางนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน”  หมายความว่า การวางนโยบายและแผนการใช้
ท่ีดินให้เหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคล้องกับประเภทของท่ีดินที่ได้จ าแนกไว้ 
  “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด  ทราย แร่ธาตุ น้ า และอินทรียวัตถุต่างๆ ที่เจือปน
กับเนื้อดินด้วย   
  “ท่ีดิน” หมายความว่า ท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  “ส ามะโนท่ีดิน ” หมายความว่า การส ารวจ ภาว การ ณ์ถือครองท่ีดินอย่างละเอียด
รายชื่อเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร ท่ีอยู่อาศัย การพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม 
  “เศรษฐกิจที่ดิน ” หมายความว่า ภาวะความสัมพันธ์ ระหว่างประชากรกับที่ดิน
ทางด้านเศรษฐกิจ 

  “ เกษตรกรรม  ”  หมายความว่า  การท านา  ท าไร่  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  เลี้ยงสัตว์น้ า  
และกิจการอื่นตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  “การชะล้างพังทลายของดิน”  หมายความว่า  ปรากฏการณ์ซึ่งท่ีดิน ถูกชะล้าง กัดเซาะ
พังทลายด้วยพลังงานท่ีเกิดจากน้ า  ลม  หรือโดยการกระท าอื่นใ ดเป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมโทรม สูญเสีย
เนื้อดิน หรือความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

  “การอนุรักษ์ดินและน้ า  ”  หมายความว่า  การกระท าใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการระวัง  
ป้องกันรักษาดินและที่ ดิน ไม่ให้เกิดการเสื่อมโทรม  สูญเสีย  รวมถึงการรักษา ปรับปรุงความอุดม
สมบูรณ์ของดินและการรักษาน้ าในดิน หรือบนผิวดินให้คงอยู่ เพื่อรักษาดุลยธรรมชาติให้เหมาะสมใน
การ ใช้ประโยชน์ท่ีดินในทางเกษตรกรรม 

 “ มาตรการวิธีกล  ”  หมายความว่า  วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ า โด ยการก่อสร้าง
โครงสร้างทางวิศวกรรม โดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดับ  คันดินกั้นน้ า  ขั้นบันไดดิน  คูรับน้ าขอบเขา  
บ่อน้ าในไร่นา  หรืออื่น ๆ 

 “ มาตรการวิธีพืช  ”  หมายความว่า  วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยวิธีการทางพืช     
โดยการปลูกพืช หรือใช้ส่วนใด ๆ ของพืชท าให้เป็นแถบหรือเป็นแนว หรือปกคลุมผิวดิน หรืออื่น ๆ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการพัฒนาท่ีดิน 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี ”  หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “รัฐมนตร”ี  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

๕ 



ค าอธิบาย 
  “บทนิยาม ” ในมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนด
ข้อความจ ากัดความหมายที่แน่นอนไว้  ทั้งนี้เพื่อความมุ่งหมายในการอธิบายความหมายของถ้อยค าหรือ
ข้อความที่ใช้ในกฎหมาย  เน่ืองจากการเขียนถ้อยค าในบทบัญญัติของกฎหมายนั้นอาจมีความหมายที่ไม่
แน่นอนหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกัน จึงต้องก าหนดบทนิยามขึ้นเพื่ออธิบายความหมายหรือขอบเขต
ของถ้อยค าเพื่อให้ผู้ใช้กฎหมายเข้าใจความหมายของถ้อยค าหรือข้อความในกฎหมายตรงกัน 
  ส าหรับบทนิยามในมาตรา ๔ ของข้อความว่า “ท่ีดิน ” หมายค วามว่า ท่ีดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๑ “ที่ดิน” หมายความว่า       
พื้นที่ดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะลสาบ เกาะ แล ะ      
ที่ชายทะเลด้วย 
  ข้อสังเกต  
  บทนิยามตามพระราชบัญญัติน้ีได้มี การบัญญัติ เพิ่มเติมของค าว่า “เกษตรกรรม ”    
“การอนุรักษ์ดินและน้ า ”  “มาตรการวิธีกล ”  “มาตรการวิธีพืช ”  ซึ่งตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่ได้ถูกยกเลิก ไม่มีบทนิยามของข้อความดังกล่าว 
 

  มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนาท่ีดิ น” 
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมที่ดิน 
อธิบดีกรมทรัพยากร ธรณี อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมป่าไม้ 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดี       
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์ พืช  เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการส านักงานนโยบายและ        
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง เป็นท่ีประจักษ์ ในด้านการอนุรักษ์ ดินและน้ า
ด้านการเกษตร หรือด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีดินเป็นกรรมการ 
  ให้อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 
 
 

 

๖ 



ค าอธิบาย 
  มาตรานี้ก าหนดให้มี  “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน”  ประกอบด้วย 
  ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๓. หัวหน้าส่วนราชการ ๑๗ หน่วยงาน       เป็นกรรมการ 
  ๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๕ คน        เป็นกรรมการ 
  ๕. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน           เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการพัฒนาที่ดินต้ังแต่ล าดับที่ ๑ – ๓ และล าดับที่ ๕ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง
ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๔ จ านวนไม่เกิน ๕ คน คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า ด้านการเกษตร  หรือด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน  (ภาคผนวก ๑) 
  ข้อสังเกต 
  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ ได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมหัวหน้าส่วน
ราชการที่ส าคัญ หลายส่วนราชการร่วมเป็นกรรมการ เช่น อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เลขาธิการส านักงานนโยบายแ ละแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
ซึ่งตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่ได้ถูกยกเลิกไม่มีหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว 
 

  มาตรา  ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรื อในกรณีท่ี
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่
ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้ แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  
  เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อ ไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี 
 

ค าอธิบาย 
  มาตรานี้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ด ารงต าแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

๗ 



  มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม มาตรา ๖ 
วรรคสอง 

 

ค าอธิบาย 
  มาตรานี้ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันสองวาระไม่ได้ 
 

  มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะรัฐมนตรีได้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หย่อนความสามารถ 
  (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
 

ค าอธิบาย 
  มาตรานี้ก าหนดว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอก พ้นจากต า แหน่งตามมาตรา ๗ แล้ว       
ยังจะพ้นจากต าแหน่งในกรณีดังน้ีอีก ๗ ประการ ได้แก่   ตาย  ลาออก  คณะรัฐมนตรีได้ออก เพราะ
บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ  เป็นบุคคลล้มละลาย  เป็นคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

๘ 



  มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดการจ าแนกประเภทท่ีดิน และเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ 
  (๒) วางแผนการใช้ท่ีดิน การพัฒนาท่ีดิน การก าหนดบริเวณการใช้ท่ีดินแ ละการ
ก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า 
  (๓) ประกาศก าหนดเขตส ารวจท่ีดิน และประกาศก าหนดเขตส ารวจการอนุรักษ์ดิน
และน้ า ตามมาตรา ๑๗ 
  (๔) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ในการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ผู้ครอบครองท่ีดินตามความเหมาะสมจากการก าหนด
บริเวณการใช้ท่ีดินหรือการก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า 
  (๕) ก าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือก าหนดมาตรการเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า 
  (๖) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาท่ีดินระดับต่างๆ 
ขึ้นในเขตท้องท่ีหนึ่งท้องท่ีใดเพื่อช่วยเหลือทางวิชาการ สาธิต และแนะน าเกษตรกร โดยตรงในกรณีท่ี
มาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดต้องใช้วิทยาการซึ่งไม่อาจน าไปแนะน าเกษตรกรด้วยวิธีการส่งเสริมได้ 
  (๗) ออกระเบี ยบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอให้วิเคราะห์
ตรวจสอบ ตัวอย่างดินหรือค าขอให้ปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือค าขอให้การบริการแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ี
เป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา ๒๐ 
  (๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ต่างๆ ตามที่มอบหมาย 
  (๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรมพัฒนาท่ีดินเป็น
ผู้ปฏิบัติงานหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไปก็ได้ 
 

ค าอธิบาย 
  ในมาตรา นี้ได้บัญญัติขึ้นให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ซึ่งมี
อ านาจอย่างกว้างขวางตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะในเร่ือง การจ าแนกประเภทที่ดิน              
การวางแผนการใช้ที่ดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า การ ประกาศ
ส ารวจที่ดินและการประกาศก าหนดเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า การก าหนดมาตรการเพื่อการ 

๙ 



ปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและ
เยียวยาความเดือดร้อนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ครอบครองที่ดินจากการก าหนดบริเวณกา รใช้ที่ดิน
หรือการก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า   
  อนุมาตรา (๑) การจ าแนกประเภทท่ีดิน  เป็นการด าเนินการส ารวจและจ าแนกประเภท
ที่ดินเพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งที่ดินออกเป็น  ๒ ประเภท คือ  ๑. ที่ดินประเภทป่าไม้  ๒.ที่ดินท ากินของราษฎร
หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
  หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจ าแนกประเภทท่ีดิน   มีดังต่อไปนี้ 
  ๑. การจ าแนกประเภทท่ีดิน  มีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 

๑.๑ ท าการส ารวจในสนาม 
๑.๒ ประมวลผลการส ารวจและจัดท าแผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวร 
๑.๓ จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะอนกุรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 
๑.๔ ประชุมคณะอนกุรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 
๑.๕ จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
๑.๖ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
๑.๗ จัดท าเอกสารส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรี 

พิจารณาผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑.๘ คณะรัฐมนตรีประชุมและมีมติ 
๑.๙ แจ้งส่วนราชการและจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 

  ๒. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒๒ เมษายน  ๒๕๔๐       
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

๒.๑ รับเร่ืองร้องเรียนจากราษฎร 
๒.๒ เสนอเร่ืองร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
๒.๓ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 
๒.๔ คณะท างานเข้าพื้นที่ด าเนินการส ารวจ 
๒.๕ ประชุมคณะท างานฯ 
๒.๖ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 
๒.๗ น าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
๒.๘ จัดท าข้อมูลและผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  

เสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาลงนามเสนอต่อ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑๐ 



๒.๙ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 
๒.๑๐ ร่วมประชุมและชี้แจงคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (ภาคผนวก ๒) 

  ๓. การด าเนินการตรวจพิสูจน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

๓.๑ รับเร่ืองที่ราษฎรได้ยื่นค าร้องในการขอออกเอกสิทธิ์ (ในกรณีที่ได้เคยมี
หลักฐานการถือครองหรือหลักฐานการท าประโยชน์ในที่ดินมาก่อน เช่น สค.๑, นส.๒, นส.๓, และนส.๓ก.) 

๓.๒ ประชุมคณะท างาน 
๓.๓ ตรวจสอบพื้นที่ตามที่หมาย 
๓.๔ ลงนามในสรุปผลที่จัดท าโดยผ่านเลขานุการคณะท างานจัดท ารายงาน

และแจ้งผลการตรวจพิสูจน์  (ภาคผนวก ๓) 
  อนึ่ง   การด าเนินการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗ )     
นี้ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินไม่มีอ านาจในการชี้และรับรองแนวเขตป่าไม้ ผู้ที่มีอ านาจและรับรองชี้แนวเขตป่า
ไมก้็คือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการ
พิสูจน์เพื่อออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๖.๓ 
(ภาคผนวก ๔) 
 
 
 
 
 

๑๑ 



ตารางที่  ๑  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานเรื่องการจ าแนกประเภทที่ดิน 

 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๑)  ท าการส ารวจในสนาม ตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่มีการร้องขอให้เปล่ียนแปลง สสผ. สพด. ๙  (๑)  
 มติคณะรัฐมนตรี สพข.   
     
(๒)  ประมวลผลการส ารวจและจัดท า ประมวลการส ารวจในพื้นที่ท่ีมีการร้องขอให้เปล่ียนแปลงมติ   สสผ.    
แผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวร คณะรัฐมนตรี  พร้อมทั้งจัดท าแผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวรที่ขอ    
 เปล่ียนแปลง    
     
(๓)  จัดท าระเบียบวาระการประชุม เชิญประชุมและจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ สสผ.  สพด. สพข.   
คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด    
     
(๔)  ประชุมอนุคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมคณะอนุกรรมการ สพด.  สพข.  สสผ.    
จังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด    
     
(๕)  จัดท าระเบียบวาระการประชุม เชิญประชุม  และจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ สสผ.  สลก.   
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน พัฒนาที่ดิน ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
  คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน   
(๖)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน สสผ.  สลก. ฝ่ายช่วยฯ   
  คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน   

  

๑๒ 



ตารางที่  ๑  (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๗)  จัดท าเอกสารส่งคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ ๑.  จัดท าเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี   สสผ. สลก.  ฝ่ายช่วยฯ   
คณะรัฐมนตรีพิจารณาผ่านกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

ในการเปล่ียนแปลงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการจ าแนกประเภท
ที่ดิน 

   

 โดยอ้างมติของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด    
 ๒.  ร่างหนังสือถึงปลัด  กษ.  ให้เรียน  รมว. กษ. เพื่อลงนาม    
 ๓.  ร่างหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ให้ รมว.  กษ.  ลงนาม      
 ส่งเรื่องขอเปล่ียนแปลงมติคณะรัฐมนตรี    
     
(๘)  คณะรัฐมนตรีประชุมและมีมติ ไปรอชี้แจงต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี สสผ. ฝ่ายช่วยฯ   
     
(๙)  แจ้งส่วนราชการและจังหวัดที่ ๑.  ส าเนามติคณะรัฐมนตรี สสผ.  ฝ่ายช่วยฯ   
เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป ๒.  แจ้งส่วนราชการและจังหวัด  ที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป    
     
     
     

  
 
 
 

๑๓ 



ตารางท่ี  ๒  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี  วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๔๐ 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๑)  รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร มีการร้องเรียนโดยผ่านทางศูนย์ด ารงธรรมหรือร้องเรียนโดยผ่านทาง สพด. มาตรา ๙ มติคณะรัฐมนตร ี
 สพด.  ในแต่ละพ้ืนที่ (ในฐานะเลขา วรรคท้าย ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ 
 ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุข้อมลูและวัตถุประสงค์ในการขอทบทวน อนุกรรมการ)   
 มติคณะรัฐมนตร ี    
     
(๒)  เสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สพด. สรุปเรื่องแล้วเสนอประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด สพด..  มติคณะรัฐมนตร ี
    ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ 
     
(๓)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดตั้งคณะท างานด าเนินการส ารวจและจัดหางบประมาณ สพด.  มติคณะรัฐมนตร ี
จังหวัด ในการด าเนินการ   ๒๒เมษายน ๒๕๔๐ 
     
(๔)  คณะท างานเข้าพ้ืนที่ด าเนินการส ารวจ (๑) ส ารวจการถือครองที่ดิน สพด.   
 (๒) ส ารวจสภาพการใช้ที่ดิน หน่วยงานที ่   
 (๓) ส ารวจดินและความเหมาะสมของดิน เกี่ยวข้อง   
 (๔) ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม    
     
(๕) ประชุมคณะท างานฯ     พิจารณาข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ สพด.    
     
(๖)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด     เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน สพด. มาตรา ๙ มติคณะรัฐมนตร ี
  หน่วยงานที ่ วรรคท้าย ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ 
  เกี่ยวข้อง   

๑๔ 



ตารางท่ี  ๒   (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๗) น าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ (๑) ส่งระเบียบวาระการประชุม ๑๕ วัน ก่อนการประชุม สสผ. สลก. มาตรา ๙ (๑) มติคณะรัฐมนตร ี
พัฒนาที่ดิน (๒) คณะกรรมการพัฒนาที่ดินประชุมพิจารณา ฝ่ายช่วยเลขานุการ  ๒๒  เมษายน  ๒๕๔๐ 
  คณะกรรมการ   
  พัฒนาที่ดิน   
     
     
(๘) จัดท าข้อมูลและผลการพิจารณาของ  สสผ. สลก. มาตรา ๙ (๑) มติคณะรัฐมนตร ี
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  เสนอต่อ  ฝ่ายช่วยเลขานุการ  ๒๒  เมษายน  ๒๕๔๐ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อพิจารณา  คณะกรรมการ   
ลงนามเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี  พัฒนาที่ดิน   
     
(๙)  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี  ให้หน่วยงาน  สสผ. สลก.   
ที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป  ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
  คณะกรรมการ   
  พัฒนาที่ดิน   
(๑๐)  ร่วมประชุมและชี้แจงคณะกรรมการ  สสผ.  สลก.  มติคณะรัฐมนตร ี
จัดที่ดินแห่งชาติ  ฝ่ายช่วยเลขานุการ  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๒๕ 
  คณะกรรมการ  แก้ไข  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๒๗ 
  พัฒนาที่ดิน   
     

๑๕ 



ตารางท่ี  ๓   การด าเนินการตรวจพิสูจน์ท่ีดินตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔๓  (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๑)  รับเรื่องที่ราษฎรได้ยื่นค าร้องในการขอออก รับเรื่องที่ราษฎรร้องเรียนผ่านประชุมร่วมกับตัวแทน กรมที่ดิน สพด.  องค์ประกอบคณะท างาน 
เอกสารสิทธิ (ในกรณีที่ได้เคยมีหลักฐานการ กรมป่าไม้ กรมการปกครอง และกรมที่ดิน ส านักงานที่ดินจังหวัด     ระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบับ 
ถือครองหรือหลักฐานการท าประโยชน์ในที่ดิน หรือส านักงานที่ดินสาขา     ฉบับที ่๔๓ 
มาก่อน เช่น  สค. ๑, นส. ๒,นส. ๓, และ นส.๓ ก.)     

     

(๒)  ประชุมคณะท างาน (๑) ตรวจสอบประวัติความเป็นมา สพด.  หรือ  ฝ่ายส ารวจ   
 (๒) ตรวจสอบต าแหน่งที่หมาย ท าแผนที่  สพข.   
 (๓) หมายต าแหน่งในแผนที่มาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐    
 (๔) ตรวจสอบต าแหน่งที่ได้จากการส ารวจกับแผนที่จ าแนกประเภทที่ดิน   ในกรณีที่คาบเกี่ยวกับแนว 
 (5) ตรวจสอบในพื้นที่ร่วมกับคณะท างาน   เขตป่าไม้ถาวรหรือไม่แน่ใจ 
    ให้ส่ง  สสผ. 
     
(๓)  ตรวจสอบพื้นที่ตามที่หมาย (๑) จัดท ารายงานการตรวจพิสูจน์สรุปผลและแจ้งกลับไปยัง สพด, สพข.   
 ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา     
 ๒) ลงนามในรายงานการตรวจพิสูจน์ในฐานะกรรมการ      
 (หากมีข้อโต้แย้งให้บันทึกไว้ท้ายรายงานด้วย)    
     

(๔) ลงนามในสรุปผลที่จัดท าโดยผ่านเลขานุการ  สพด, สพข.   
คณะท างานจัดท ารายงานและแจ้งผลการตรวจ     
พิสูจน์     

หมายเหตุ    ในกรณีที่มีการขอให้ตรวจสอบความลาดชนัว่าเกิน  ๓๕%  หรือไม่ให้ส่งมาตรวจที่  สสผ.  เพื่อด าเนินการตรวจในแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร 
                    หากราษฎรเจ้าของที่ไม่พอใจในผลการตรวจสอบ  ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์ไปที่ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา

๑๖ 



  อนมุาตรา (๒)  ได้บัญญัตเิร่ือง การวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน ซึ่งในมาตรา ๔  ของ
พระราชบัญญัติน้ีได้อธิบายความหมายของถ้อยค าดังกล่าวไว้แล้ว  ส่วนการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินและ   
การก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า มีค าอธิบายก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 
  อนุมาตรา (๓) ได้บัญญัติเร่ือง การประกาศเขตส ารวจที่ดิน และการประกาศเขตส ารวจการ
อนุรักษ์ดินและน้ า มีค าอธิบายและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานตามมาตรา ๑๗  
  อนุมาตรา (๔) ได้บัญญัติถึง กรณีที่การด าเนินงานในการประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน
หรือการประกาศก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า  ได้สร้างความเดือดร้อน หรือเสียหาย ให้แก่ผู้ครอบครอง
ที่ดิน คณะกรรมการ พัฒนาที่ดินจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาความเดือดร้อน ตาม
ความเหมาะสมจากการด าเนินการดังกล่าว 
  ในมาตรา ๙ (๕) “การปรับปรุงดินหรือที่ดิน ”  หมายความว่า การพัฒนาดินหรือที่ดินที่ ขาด
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะการใช้ประโยชน์เพื่อให้มีความเหมาะสม
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
  ในมาตรา ๙(๖) เป็นเร่ืองให้อ านาจคณะกรรมการพัฒนาที่ดินในการเสนอความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาที่ดิน ระดับต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือทางวิชาการ
สาธิต และแนะน าเกษตรกร โดยตรง  และมุ่งประโยชน์เพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดินหรือมาตรการเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า 
  ในมาตรา ๙  (๗) นี้ ได้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการพัฒนาที่ดินในการออก ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอให้วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินหรือค าขอให้ปรับปรุงดินหรือ
ที่ดิน หรือค าขอให้การบริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาที่ดินได้
ออกระเบียบในเร่ืองดังกล่าวแล้วรวม ๓ ฉบับ ดังนี้ 
  ๑. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิ ธีการหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอให้วิเคราะห์
ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ๒. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอในการบริการ
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๓. ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับค าให้ปรับปรุงดิน 
หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ าเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓ (ภาคผนวก ๕) 
  ในมาตรา ๙ (๘) ได้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการพัฒนาที่ดินในการออกระเบียบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่มอบหมาย ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
ได้มีการออก “ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วยวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓” (ภาคผนวก ๖) 

๑๗ 



  ในมาตรา ๙ (๙) คณะกรรมการพัฒนาที่ดินนอกจากมีอ านาจหน้าที่ตาม มาตรา ๙ แล้วยังมี
อ านาจหน้าที่ ในมาตราอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติน้ีก าหนดไว้ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
เช่น การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๐ การให้ค าแนะน ารัฐมนตรีในการประกาศก าหนดบริเวณการ
ใช้ที่ดินตามมาตรา ๑๒ การประกาศก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า ตามมาตรา ๑๓ การประกาศควบคุมการใช้
ที่ดินตามมาตรา ๑๔ การประกาศส ารวจที่ดิน ตามมาตรา ๑๗  
  ส าหรับข้อความในวรรคท้ายของมาตรา ๙ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาที่ดิน  ตั้งแต่อนุมาตรา (๑) –(๙) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือ
เตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไปก็ได้ 
 

  มาตรา ๑๐ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการท่ีมีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 
  ในมาตรานี้ได้ก าหนดให้น าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙     
มาบังคับใช้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง          
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการในมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา 
๘๒ และ มาตรา ๘๓ ไว้ดังนี้ 
  “มาตรา ๗๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค าสั่ง
ที่จัดให้มีคณะกรรมการชุดนั้นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
  ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเร่ืองใดถ้าต้องเ ลื่อนมาเพราะ
ไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หากได้มีการ
นัดประชุมเร่ืองนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมาและการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ใ ห้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความ
ประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัติน้ีไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย” 
  “มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการก าหนด 
  การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม
วัน เว้นแต่ก รรมการน้ันจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะท าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะ
กรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 
  บทบัญญัติในวรรคสองมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ
จะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้” 
  “มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอ านาจ หน้าที่ด าเนินการประชุม และเพื่อรักษาความ
เรียบร้อยในการประชุมให้ประธานมีอ านาจออกค าสั่งใดๆ ตามความจ าเป็นได้ 

๑๘ 



  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องด าเนินการใดๆ นอกจากการด าเนินการประชุมให้น า
ความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
  “มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่ง เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  เร่ืองใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี       
ผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเร่ืองนั้น” 
  “มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
  ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้า
กรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย” 
  ข้อสังเกต 
  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติทางปกครองและ
โดยที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางการปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ ที่ยังใช้บังคับในปัจจุบันเป็นกฎหมาย
กลางเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง  ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้มีมติ
ให้น าบทบัญญัติ ในหมวดที่ ๕ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ว่าด้วยคณะกรรมการที่มี
อ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ พัฒนาที่ดินโดยอนุโลม  
โดยไม่จ าต้องระบุรายละเอียดวิธีการประชุมไว้ในร่างพระราชบัญญัติน้ีอีก 
 

  มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้  ท้ังนี้ วิธีการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
  การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น ามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ค าอธิบาย 
  ในมาตรานี้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการพัฒนาที่ดินในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเป็นในปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
ได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้น ๒ คณะ คือ 
  ๑. ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ที่ ๑/๒๕๕๒  ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  เร่ือง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 

๑๙ 



  ๒. ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาที่ดินที่  ๑/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓  เร่ือง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ (ภาคผนวก ๗) 
  ส าหรับ ข้อควา มในวรรคท้ายของมาตร า  ๑๑ ได้ก าหนดเร่ืองการประชุมของ
คณะอนุกรรมการให้น ามาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  มาตรา ๑๒ รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดบริเวณการใช้ท่ีดินตามมาตรา ๙ (๒) และให้มีแผนท่ี แนบท้ายประกาศด้วย แผนท่ีดังกล่าวให้ถือเป็น
ส่วนหน่ึงแห่งประกาศ 
 

ค าอธิบาย 
  ในมาตรานี้ หากปรากฏว่ามีพื้นที่ใดมีความจ าเป็นที่จะต้อง ก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินตาม
มาตรา ๙ (๒) คณะกรรมการพัฒนาที่ดินสามารถแนะน าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินได้  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

  ๑  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ีเพื่อประกาศก าหนดบริเวณการใช้ท่ีดิน  

หลักเกณฑ์ในการก าหนดพื้นที่เพื่อประกาศก าหนดบริ เวณการใช้ที่ดิน  จะยึดพื้นฐาน ๒  
ประการ  คือ  ลักษณะพื้นที่ และการทับซ้อนกับเขตสงวนหวงห้ามตามกฎหมายอ่ืน 

๑.๑  ลักษณะพื้นที่ 
พื้นที่ที่จะด าเนินการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้  

(๑)  มีความเหมาะสมของดินเพื่อกิจกรรมนั้น  ซึ่งจะสร้างขึ้นใหม่ได้ยาก  
(๒)  รัฐได้ลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้ว เช่น ระบบชลประทาน  
       เพื่อการเกษตร 
(๓)  เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเป็นการเฉพาะ 
(๔)  พื้นที่ที่มีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
(๕)  พื้นที่อื่นที่คณะกรรมการพัฒนาที่ดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นต้อง  
       ก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน 

๑.๒  การทับซ้อนกับเขตสงวนหวงห้ามตามกฎหมายอื่น 
การประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  หากทับ ซ้อนกับเขตสงวนหวงห้ามตาม

กฎหมายจะด าเนินการต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้มีอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ๆ รวมทั้งเป็น
การสนับสนุนเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ  อีกทางหนึ่งด้วย 

 
 

๒๐ 



  ๒  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินจะประกอบด้วย  

ขั้นตอนหลัก ๒ ขั้นตอน  ดังนี ้
๒.๑  ขั้นตอนการประกาศเขตส ารวจการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน 

(๑)  ก าหนดท้องที่ที่จะส ารวจพร้อมจัดท าประกาศและแผนที่สังเขป  (ม. ๑๗) 
(๒)  แต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ 
(๓) ประชุมคณะท างาน 
(๔)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด   
(๕)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
(๖)  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการฯ  ลงนามในประกาศ  

เขตส ารวจ  (ม. ๑๗) 
(๗)  น าส่งส านักงานราชกิจจานุเบกษา 
(๘)  ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ  (ม. ๑๘) (ภาคผนวก ๘) 

๒.๒  ขั้นตอนการประกาศก าหนดบริเวณการใช้ท่ีดิน 
(๑)  ส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  (ม. ๑๗) 
(๒)  วิเคราะห์  เพื่อจัดท าร่างประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  (ม. ๑๒, ๑๕)      

ตามหลักเกณฑ์ก าหนด 
(๓)  ประชุมคณะท างานในท้องที่ด าเนินการพิจารณาร่างประกาศบริเวณการใช้ที่ดิน 
(๔)  ประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน  (ม. ๑๕) 
(๕)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด  
(๖)  จัดท าเอกสารร่างประกาศและแผนที่บริเวณการใช้ที่ดิน 
(๗)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
(๘)  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการฯ  ลงนามในประกาศ 
        บริเวณการใช้ที่ดิน (ม. ๑๒) 
(๙)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (ม.๑๒) 
(๑๐)  กรมพัฒนาที่ดินแจ้งให้จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  เพื่อปิด  
         ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและปฏิบัติ (ภาคผนวก ๙) 
 
 

 
 

๒๑ 



 ๓  เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน

มีโครงร่าง   ดังนี ้
๑.  หลักการและเหตุผล 

ความส าคัญของปัญหา  เช่น  การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสม  
๒.  ข้อมูลทั่วไป 

-  ที่ตั้ง 
-  เน้ือที่ 
-  ดิน 
-  ความลาดเท 
-  ความเหมาะสมของที่ดิน 
-  การใช้ที่ดิน 
-  ประชากร 
-  ข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคม 

๓.  แผนการใช้ที่ดิน 
๔.  ความเห็นของประชาชน 
๕.  มติของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน 

๕.๑  มติของคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ 
๕.๒  มติของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 

๖.  ร่างประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินพร้อมแผนที่ท้ายประกาศ  
๗.  ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๒๒ 



ตารางท่ี  ๔  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณการใช้ท่ีดิน 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๑)  ก าหนดท้องที่ที่จะส ารวจพร้อมจัดท า ๑.  ก าหนดพื้นที่โดย  สสว. สนผ. สพด. และสพข.  โดยใช้ข้อมูลที่มี สสว.  สนผ.  มาตรา  ๑๗  
ประกาศและแผนที่สังเขป อยู่เดิม  ได้แก่  แผนที่ดิน   และแผนที่การใช้ที่ดิน  โดยใช้หลักเกณฑ์ สพข.  สวจ.  .   
 ที่ก าหนดไว้ในการคัดเลือกพื้นที ่ สสผ.     
 ๒.  ส่งพื้นที่เป้าหมายให้กับส านักงานเลขานุการ (สลก.) สลก.   
   จัดท าร่างประกาศและแผนที่    
     
(๒) แต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ      จัดท าร่างค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการให ้ สพด.   
 ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ    
 พัฒนาที่ดินจังหวัด    
     
(๓) ประชุมคณะท างาน พิจารณาประกาศและแผนที่สังเขป สพด. สสว.   
  สนผ. สวจ.   
     

(๔)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา ๑.  สวจ.  สพด.  ร่วมกันจัดท าวาระการประชุม ประกอบด้วย สวจ.  สพด. มาตรา  ๑๑  
ที่ดินจังหวัด  (คพจ.)        ๑.๑  หลักการและเหตุผลที่จ าเป็นจะต้องมีการประกาศ    
 เขตส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  ซ่ึงเน้นพื้นที่ที่ดินม ี    
 ความเหมาะสมต่อการเกษตรและรัฐได้ลงทุนด้านโครงสร้าง    
 พื้นฐานไว้แล้วจ านวนมาก  หรือกิจกรรมอื่นๆ  ตามวัตถุประสงค์    
     
 

  
 

๒๓ 



ตารางท่ี  ๔  (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
        ๑.๒  ข้อมูลเบื้องต้นด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม    
        ๑.๓  ร่างประกาศเขตส ารวจและแผนที่สังเขป    
        ๑.๔  ข้อมูลอื่นๆ    
     
(๕)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน        จัดท าวาระการประชุมโดยมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับวาระ สลก.    
 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดโดย  เพิ่มเติม ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด คณะกรรมการ   
  พัฒนาที่ดิน   
(๖)  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        จัดท าประกาศและแผนที่เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สลก.    
เพื่อให้รัฐมนตรีลงนามประกาศเขตส ารวจ เพื่อเสนอ  รมว. กษ.  ลงนามประกาศเขตส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณ ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
 การใช้ที่ดิน คณะกรรมการ   
  พัฒนาที่ดิน   
(๗)  ส่งประกาศเขตส ารวจไปประกาศ ส่งประกาศเขตส ารวจและแผนที่สังเขปไปประกาศในราชกิจจานุเษกษา สลก.  มาตรา  ๑๗  
ในราชกิจจานุเษกษา  ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
  คณะกรรมการ   
(๘)  ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ ๑.  กรมพัฒนาที่ดินแจ้งจังหวัดในท้องที่ด าเนินการทราบและด าเนินการ สพด. สพข. มาตรา  ๑๘  
 ๒.  สพด.  ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ  ที่ว่าการอ าเภอ สลก.   
 ที่ท าการก านันและที่ท าการแขวง    
  

 

๒๔ 



 
ตารางท่ี  ๕  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๑)  ส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน        ส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินโดยรวบรวม  ข้อมูล สสว.  สนผ.  สพข.   
 สภาพปัญหาในพื้นที่ทั้งทางกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม  สพด.  สสผ.   
     
     

(๒)  วิเคราะห์ก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินฉบับ         วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้วจัดท าร่างประกาศและแผนที่พร้อมด้วย สสว.  สนผ. สพด.     
ร่าง  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดคือ  เอกสาร  ประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้ สพข.  สลก.   
๒.๑ มีความเหมาะสมของดินเพื่อกิจกรรมนั้น           ๑.  หลักการและเหตุผล    
ซ่ึงจะสร้างขึ้นใหม่ได้ยาก               ความส าคัญของปัญหา    
๒.๒ รัฐได้ลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้าง         ๒.  ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด าเนินการ    
พื้นฐานไว้แล้ว เช่น  ระบบชลประทาน  เพื่อ                     -     ที่ตั้ง    
การเกษตร                      -     เนื้อที่    
๒.๓ เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศน์เป็นการเฉพาะ                    -     ดิน    
๒.๔ พื้นที่ที่มีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน ์                    -     ความลาดเท    
ในที่ดิน                    -     ความเหมาะสมของที่ดิน    
                    -     การใช้ที่ดิน    
                    -     ประชากร    
                    -     ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม    
         ๓.  การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน    
  
 

๒๕ 



ตารางท่ี  ๕  (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๓)  ประชุมคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ จัดประชุมคณะท างานในท้องที่ด าเนินการเพื่อพิจารณาร่างประกาศ สสว.  สนผ.  สลก.   
พิจารณาร่างประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน ก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินโดยใช้เอกสารประกอบที่จัดท าขึ้น สพด.  สพข.   
     
(๔)  ประชุมรับฟังความเห็นประชาชน จัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความเห็นต่อมาตรการก าหนดบริเวณ สสว.  สนผ.  สลก. มาตรา  ๑๕  
 การใช้ที่ดินที่อาจมีผลกระทบต่อเจ้าของที่ดิน สพด.  สพข.   
        ถ้าประชาชนเห็นชอบ  เตรียมเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน    
 จังหวัด    
 ถ้าไม่เห็นชอบ  อาจจะมีการปรับปรุงมาตรการก าหนดบริเวณการใช ้    
 ที่ดินตามข้อเสนอที่ไม่ขัดต่อหลักการและระบบการก าหนดบริเวณการ    
 ใช้ที่ดินหรือยกเลิก    
     
(๕)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน        จัดท าวาระการประชุม  คพจ.  โดยมีร่างประกาศและแผนที่พร้อม สสว.  สนผ.  สลก.   
จังหวัด ด้วยเอกสารที่ประกอบด้วยหัวข้อ  เช่นเดียวกับที่ประชุมประชาชนโดย สพด.  สพข.   
 เพิ่มเติมความเห็นประชาชนในเอกสารด้วย    
(๖)  จัดท าเอกสารประกอบร่างประกาศและ         จัดร่างประกาศและแผนที่ก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  พร้อมด้วย สสว.  สนผ.  สลก.   
แผนที่เขตก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน เอกสารประกอบการพิจารณาฉบับสมบูรณ์  ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อ สพด.  สพข.   
 ดังต่อไปนี ้    
         ๑.  หลักการและเหตุผล    
               ความส าคัญของปัญหา    
  
 

๒๖ 



ตารางท่ี  ๕  (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
           ๒.  ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด าเนินการ    
                    -     ที่ตั้ง    
                    -     เนื้อที่    
                    -     ดิน    
                    -     ความลาดเท    
                    -     ความเหมาะสมของที่ดิน    
                    -     การใช้ที่ดิน    
                    -     ประชากร    
                    -     ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม    
           ๓.  การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน    
           ๔.  ความเห็นของประชาชน.    
           ๕.  มติของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน    
                ๕.๑  มติของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด    
                ๕.๒  มติของคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ    
           ๖.  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา    
     
(๗)  ประชุมคณะกรรมการพฒันาที่ดิน จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อพิจารณา สลก., ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
 ร่างประกาศและแผนที่ก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินถ้าคณะกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน   
  
 

 

๒๗ 



ตารางท่ี  ๕  (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
 ที่ดินเห็นชอบด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ถ้าหากมีข้อทักท้วงอาจจะ    
 ต้องด าเนินการ  ๒  กรณี  คือ    
         ๑.  ขอให้ที่ประชุมรับหลักการแล้วแก้ไขให้เป็นไปตามที ่    
 ทักท้วงโดยไม่ต้องน าเข้าพิจารณาใหม่และจะรายงานให้ที่ประชุม    
 ทราบในพิจารณาครั้งต่อไป    
        ๒.  รับมาแก้ไขแล้วน าเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป    
(๘)  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      เสนอประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินพร้อมแผนที่ให ้ สลก., ฝ่ายช่วยเลขานุการ ม. ๑๒  
เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการลงนามใน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามในประกาศ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน   
ประกาศ ก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน    
     
(๙)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา      น าส่งส านักงานราชกิจจานุเบกษา สลก., ฝ่ายช่วยเลขานุการ ม. ๑๒  
  คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน   
(๑๐)  แจ้งให้จังหวัดและส่วนราชการที ่       กรมพัฒนาที่ดินแจ้งจังหวัด  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน สพด.   
เกี่ยวข้องทราบเพื่อปิดประกาศให ้ ท้องที่ด าเนินการ  ปิดประกาศที่ท าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการ สลก., ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน   
     
  
 

 

 

 

๒๘ 



  มาตรา ๑๓ ในกรณีท่ีปรากฏว่าบริเวณพื้นท่ีใดมีลักษณะเป็นพื้นท่ีลาดชันเสี่ยงต่อการชะล้าง
พังทลายของดิน หรือเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม อันเกิดจากการกระท าของผู้เข้าไปครอบครองท าประโยชน์       
ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่เหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้ นจากภัยธรรมชาติ หากปล่อยไว้ไม่ด าเนินการจะเกิ ด
การชะล้างพังทลายของดินอย่างรุ นแรงจนถึงขั้นเกิดดินถล่ม สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้พื้นท่ีนั้น
เป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ า และให้มีแผนท่ีแนบท้ายประกาศด้วย แผนท่ีดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งประกาศ 
 

ค าอธิบาย 
  ในมาตรานี้ได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินในการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ที่มีความลาดชัน เสี่ยงต่อการชะล้าง
พังท ลาย ของดินและเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม   เน่ืองจากการชะล้างพังทลายของดินส่งผลให้เกิดความ           
เสื่อมโทรมของดินจาก ข้อมูลการศึกษาของกรมพัฒนาที่ดินในปี ๒๕๔๕ พบว่าทั่วประเทศมีเนื้อที่ที่มีปัญหา
การชะล้างพังทลายของดินอยู่ในภาคต่างๆ ประมาณรวม ๑๐๘.๘๘ ล้านไร่ 
  ส าหรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า ตามมาตรานี้ เป็นขั้นตอนต่อเน่ืองกับการประกาศ
เขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า  (โปรดดูรายละเอียดขั้นตอนการประกาศเขต ส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า    
ในหน้า ๖๗ - ๖๙) 
  ส าหรับขั้นตอนในการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า  มีดังต่อไปนี้ 

  ๑  ขั้นตอนการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 
๑.๑  ส ารวจเพื่อก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า  (ม. ๑๗) 
๑.๒  วิเคราะห์  จัดท าร่างประกาศก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า   (ม. ๑๓, ๑๕)   

ตามหลักเกณฑ์ก าหนด 
๑.๓  ประชุมคณะท างานในท้องที่ด าเนินการพิจารณาร่างประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า  
๑.๔  ประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน  (ม. ๑๕) 
๑.๕  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด  
๑.๖  จัดท าเอกสารร่างประกาศและแผนที่เขตอนุรักษ์ดินและน้ า  
๑.๗  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
๑.๘  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการฯ  ลงนามใน  
        ประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า  (ม. ๑๓) 
๑.๙  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (ม. ๑๓) 
๑.๑๐  กรมพัฒนาที่ดินแจ้งให้จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ   
          เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและปฏิบัติ 

๒๙ 



  ๒  เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
  เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินมี
โครงร่างดังนี้ 

๒.๑  หลักการและเหตุผล 
ความส าคัญของปัญหาที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน  และเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ  
๒.๒  ข้อมูลทั่วไป 

-  ที่ตั้ง 
-  เน้ือที่ 
-  ดิน 
-  ความลาดเท 
-  การใช้ที่ดิน 
-  สภาพของพืชพรรณ (การปกคลุมดินมาก  ปานกลาง  น้อย) 
-  ความเหมาะสมของที่ดิน 
-  การชะล้างพังทลายของดิน 
-  ประชากร 
-  ข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคม 

๒.๓  แผนการใช้ที่ดิน 
๒.๔  มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า   
๒.๕  งบประมาณ 
๒.๖  ความเห็นของประชาชนและการยินยอม 
๒.๗  มติของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน 

๒.๗.๑  มติของคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ 
๒.๗.๒  มติของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 

๒.๘  ร่างประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมแผนที่ท้ายประกาศ  
๒.๙  ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  ๓  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาที่ดินจะต้องจัดท าพร้อมด้วยแผนที่แนบท้ายประกาศดังตัวอย่าง

ที่แนบมาพร้อมนี้ (ภาคผนวก ๑๐) 

๓๐ 



ตารางท่ี  ๖   รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า  
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ 
(๑) ส ารวจเพื่อก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า      ส ารวจเพื่อก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ าโดยรวบรวม  ข้อมูล สพด.  สพข.  สภก. มาตรา ๑๗ 
 สภาพปัญหาในพื้นที่ทั้งทางกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม คณะท างานฯ  
(๒) วิเคราะห์ก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า    
ฉบับร่าง  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดคอื       วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้วจัดท าร่างประกาศและแผนที่พร้อมด้วย สพด.  สพข.  สภก.  
๒.๑  มีการสูญเสียดินมากกว่า  5 ตัน/ไร/่ปี   เอกสาร  ประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้ คณะท างานฯ  
๒.๒  เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในอนาคต      ๑.   หลักการและเหตุผล   
๒.๓  ได้เกิดภัยพบิัติมาแล้วในอดีต             ความส าคัญของปัญหา   
      ๒.   ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด าเนินการ   
                   -     ที่ตั้ง   
                   -     เนื้อที ่   
                   -     ดิน   
                   -     ความลาดเท   
                   -     ความเหมาะสมของที่ดิน   
                     -     สภาพของพืชพรรณ (การปกคลุมดิน มาก  ปานกลาง น้อย)   
                   -     การใช้ที่ดิน   
                   -     พื้นที่เส่ียงภัยดินถล่ม   
                   -     ประชากร   
                   -     ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม   
      ๓.   แผนการใช้ที่ดิน   
      ๔.   มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า   

๓๑ 



 

ตารางท่ี  ๖ (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ 
(๓) ประชุมคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ      จัดประชุมคณะท างานในท้องที่ด าเนินการเพื่อพิจารณาร่าง สพด. คณะท างาน  
พิจารณาร่างประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ า ประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ าโดยใช้เอกสารประกอบที่จัดท าขึ้น สลก.  ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
  คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
(๔) ประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน      จัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความเห็นต่อมาตรการอนุรักษ์ดิน สพด. คณะท างาน มาตรา ๑๕ 
 และน้ าที่อาจมีผลกระทบต่อเจ้าของที่ดิน สลก.  ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
      ถ้าประชาชนเห็นชอบ  เตรียมเสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
      ถ้าไม่เห็นชอบ  อาจจะมีการปรับปรุงมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า   
 ตามข้อเสนอที่ไม่ขัดต่อหลักการและระบบการอนุรักษ์ดินและน้ าหรือยกเลิก   
    
(๕) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน      จัดท าวาระการประชุม  คพจ.  โดยมีร่างประกาศและแผนที่พร้อม สพด. คณะท างาน  
จังหวัด ด้วยเอกสารที่ประกอบด้วยหัวข้อ  เช่นเดียวกับที่ประชุมประชาชนโดย สลก.  ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
 เพิ่มเติมความเห็นประชาชนในเอกสารด้วย คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
    
(๖) จัดท าเอกสารประกอบร่างประกาศและ      จัดท าร่างประกาศและแผนที่เขตอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมด้วย สพด. คณะท างาน  
แผนที่เขตอนุรักษ์ดนิและน้ า เอกสารประกอบการพิจารณาฉบับสมบูรณ์  ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ สลก.  ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
      ๑.  หลักการและเหตุผล คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
              ความส าคัญของปัญหา   
      ๒.  ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด าเนินการ   
                    -     ที่ตั้ง   
                    -     เนื้อที่   

๓๒ 



ตารางท่ี  ๖ (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ 
                    -     ดิน   
                    -     ความลาดเท   
                    -     การใช้ที่ดิน   
                    -     สภาพของพืชพรรณ (การปกคลุมดิน มาก ปานกลาง น้อย)   
                    -     ความเหมาะสมของที่ดิน   
                    -     การชะล้างพังทลายของดิน   
                    -     ประชากร   
                    -     ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม   
     ๓.  แผนการใช้ที่ดิน   
     ๔.  มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า    
     ๕.  งบประมาณ   
     ๖.  ความเห็นของประชาชน   
     ๗.  มติของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน   
           ๗.๑  มติของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด   
           ๗.๒  มติของคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ   
      ๘.  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
    
(๗)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อพิจาณา สลก.  ฝ่ายช่วยเลขานุการ  
 ร่างประกาศและแผนที่เขตอนุรักษ์ดินและน้ าถ้าคณะกรรมการที่ดิน คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
 เห็นชอบด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ถ้าหากมีข้อทักท้วงอาจจะต้อง   
 ด าเนินการ  ๒  กรณี  คือ   

๓๓ 



ตารางท่ี  ๖ (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ 
            ๑.  ขอให้ที่ประชุมรับหลักการแล้วแก้ไขให้เป็นไปตามที ่   
 ทักท้วงโดยไม่ต้องน าเข้าพิจารณาใหม่และจะรายงานให้ที่ประชุม   
 ทราบในการพิจารณาครั้งต่อไป   
            ๒.  รับมาแก้ไขแล้วน าเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป   
    
(๘)  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       เสนอประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมแผนที่ให้รัฐมนตรีว่าการ สลก. ฝ่ายช่วยเลขานุการ ม. ๑๓ 
เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการลงนามในประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
    
(๙)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา       น าส่งส านักงานราชกิจจานุเบกษา สลก. ฝ่ายช่วยเลขานุการ ม. ๑๓ 
  คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
(๑๐)  แจ้งให้จังหวัดและส่วนราชการที ่        กรมพัฒนาที่ดินแจ้งจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน สลก. ฝ่ายช่วยเลขานุการ  
เกี่ยวข้องทราบเพื่อปิดประกาศให้ประชาชน ท้องที่ด าเนินการ  ปิดประกาศที่ท าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
ในพื้นที่รับทราบ ผู้ใหญ่บ้าน   
    
(๑๑) ด าเนินการตามแผนงาน         ก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าป ี                สพด.  สพข.  
    
    

๓๔ 



  มาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีปรากฏว่าพื้นท่ีใดมีการใช้หรือท าให้เกิดการปนเป้ือนของสารเคมีหรือ
วัตถุอื่นใดท่ีจะท าให้ท่ีดินเกิ ดความเสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาควบคุมการใช้ท่ีดินบริเวณน้ัน และให้มีแผนท่ี      
แนบท้ายประกาศด้วยแผนท่ีดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งประกาศ 
  กรณีมีการปนเป้ือนเกิดขึ้น ให้ผู้กระท า การปนเปื้อนด าเนินการปรับปรุงท่ีดินให้คืนสู่สภาพ
เดิมหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่รัฐหรือผู้ท่ีได้รับความเสียหาย 
 

ค าอธิบาย 
  ในมาตรานี้ ได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินในการประกาศควบคุมการใช้ที่ดินในพื้นที่ที่ก ารใช้หรือท าให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใดที่สูงเกินกว่าค่าปกติในธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อคุณภาพดินหรือ ท าให้ที่ดินเกิดความ
เสื่อมโทรมโดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน 

 ๑  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ีเพื่อประกาศเขตควบคุมการใช้ท่ีดิน 
 หลักเกณฑ์ในการก าหนดพื้นที่ ที่จะประกาศเป็นเขตควบคุมการใช้ที่ดินจะยึดพื้นฐาน           

๒ ประการ  คือ การปนเปื้อนจากสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด  และการทับซ้อนกับเขตสงวนหวงห้ามตามกฎหมายอ่ืน 
๑.๑  พื้นที่ที่จะด าเนินการประกาศเขตควบคุมการใช้ที่ดินจะต้องพิสูจน์ได้ว่ามีการปนเปื้อน

จากสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด ที่จะท าให้ที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างรุนแรง 

๑.๒  การทับซ้อนกับเขตสงวนหวงห้ามตามกฎหมายอ่ืน 
การประกาศเขตควบคุมการใช้ที่ดินหากทับซ้อนกับเขตสงวนหวงห้ามตามกฎหมายอ่ืน

จะด าเนินการต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้มีอ านาจตามบทบัญญัติตามกฎหมายนั้น ๆ 
 ๒  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตควบคุมก ารใช้ที่ดินจะประกอบด้วย  ขั้นตอ นหลัก  

๒ ขั้นตอน  ดังนี ้
๒.๑  ขั้นตอนการประกาศเขตส ารวจการควบคุมการใช้ท่ีดิน 

(๑)  ก าหนดท้องที่ที่จะส ารวจพร้อมจัดท าประกาศและแผนที่สังเขป  (ม. ๑๗) 
(๒)  แต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ 
(๓) ประชุมคณะท างาน 
(๔)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด   
(๕)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
 

๓๕ 



(๖)  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการฯ  ลงนามในประกาศ 
        เขตส ารวจ  (ม. ๑๗) 
(๗)  น าส่งส านักงานราชกิจจานุเบกษา 
(๘)  ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ  (ม. ๑๘)  (ภาคผนวก ๑๑) 

๒.๒  ขั้นตอนการประกาศเขตควบคุมการใช้ท่ีดิน 
(๑)  ส ารวจเพื่อก าหนดเขตควบคุมการใช้ที่ดิน  (ม. ๑๔) 
(๒)  วิเคราะห์  ก าหนดเขตควบคุมการใช้ที่ดินฉบับร่าง  (ม. ๑๔, ๑๕)   
        ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
(๓)  ประชุมคณะท างานในท้องที่ด าเนินการพิจารณาร่างประกาศเขตควบคุมการใช้  
       ที่ดิน 
(๔)  ประชุมรับฟังความเห็นประชาชน  (ม. ๑๕) 
(๕)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด   
(๖)  จัดท าเอกสารร่างประกาศและแผนที่ควบคุมการใช้ที่ดิน 
(๗)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ความเห็นชอบ 
(๘)  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการฯ  ลงนามในประกาศ 
       เขตควบคุมการใช้ที่ดิน  (ม. ๑๔) 
(๙)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (ม. ๑๔) 
(๑๐)  กรมพัฒนาที่ดินแจ้งให้จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  เพื่อ 
        ปิดประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและปฏิบัติ (ภาคผนวก ๑๒) 

 ๓  เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
เอกสารประกอบการระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  ควรมีหัวข้อ

ดังต่อไปนี้ 
๓.๑  หลักการและเหตุผล 

ความส าคัญของปัญหาที่เกิดจากการปนเปื้อน หรือท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน 
๓.๒  ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด าเนินการ 

-  ที่ตั้ง 
-  เน้ือที่ 
-  ดิน 
-  ความลาดเท 
-  ความเหมาะสมของที่ดิน 
-  การใช้ที่ดิน 

๓๖ 



-  ประชากร 
-  ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 

๓.๓  การปนเปื้อน : สาเหตุและปัญหา 
๓.๔  มาตรการในการควบคุมการใช้ที่ดิน 
๓.๕  ความเห็นของประชาชน 
๓.๖  มติของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน 

๓.๖.๑  มติของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 
๓.๖.๒  มติของคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ 

๓.๗  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๓๗ 



ตารางท่ี  ๗  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตส ารวจเพื่อการควบคุมการใช้ท่ีดิน  

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๑)  ก าหนดท้องที่ที่จะส ารวจพร้อมจัดท า ๑.  ก าหนดพื้นที่โดย  สวด.  สสว. สนผ. สพด.  และ  สพข.  โดยใช ้ สวด. สสว.  สนผ.   มาตรา  ๑๗  
ประกาศและแผนที่สังเขป ข้อมูลการปนเปื้อนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในการก าหนดพื้นที่ สพข.  สสผ. สพด.   
 ๒.  ส่งพื้นที่เป้าหมายพร้อมข้อมูลและแผนที่ให้กับส านักงาน สลก.   
 เลขานุการกรม    
     
     
     

๒)  แต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ      จัดท าร่างค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการให ้ สพด. สพข.     
 ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ    
 พัฒนาที่ดินจังหวัด    
     
(๓) ประชุมคณะท างาน พิจารณาประกาศและแผนที่สังเขป สพด. สพข. สวด. สสว. สนผ.   
     
(๔)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน ๑.  สวด.  สพด.  สพข.   จัดท าวาระการประชุม ประกอบด้วย สพด. สพข.สวจ.   มาตรา  ๑๑  
จังหวัด  (คพจ.)          ๑.๑  หลักการและเหตุผลที่จ าเป็นจะต้องมีการประกาศ    
 เขตส ารวจเพื่อการควบคุมการใช้ที่ดิน  ซ่ึงเน้นการปนเปื้อนเป็นหลัก    
          ๑.๒  ข้อมูลเบื้องต้นด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม    
          ๑.๓  ร่างประกาศเขตส ารวจและแผนที่สังเขป    
          ๑.๔  ข้อมูลอื่นๆ    
     
 

  

๓๘ 



ตารางท่ี  ๗  (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๕)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน          จัดท าวาระการประชุมโดยมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับวาระ สลก. ฝ่ายช่วย-   
 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดโดย  เพิ่มเติม เลขานุการคณะ-   
 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด กรรมการพัฒนาที่ดิน   
     
(๖)  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          จัดท าประกาศและแผนที่เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สลก. ฝ่ายช่วย-   
เพื่อให้รัฐมนตรีลงนามประกาศเขตส ารวจ เพื่อเสนอ  รมว. กษ.  ลงนาม เลขานุการคณะ-   
  กรรมการพัฒนาที่ดิน   
(๗)  ส่งประกาศเขตส ารวจไปประกาศ ส่งประกาศเขตส ารวจและแผนที่สังเขปไปประกาศในราชกิจจานุเษกษา สลก. ฝ่ายช่วย- มาตรา  ๑๗  
ในราชกิจจานุเษกษา  เลขานุการคณะ-   
  กรรมการพัฒนาที่ดิน   
(๘)  ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ ๑.  กรมพัฒนาที่ดินแจ้งจังหวัดในท้องที่ด าเนินการทราบและ สพด.  สพข. มาตรา  ๑๘  
 ด าเนินการ    
 ๒.  สพด.  ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ  ที่ว่าการอ าเภอ    
 ที่ท าการก านันและที่ท าการแขวง    
     
     
     
     
     
 

๓๙ 



ตารางท่ี  ๘  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตควบคุมการใช้ท่ีดิน 

 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๑)  ส ารวจเพื่อก าหนดเขตควบคุมการใช้      ส ารวจเพื่อก าหนดเขตโดยรวบรวม  ข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ทั้ง สสว. สนผ.สวด. สพด.   มาตรา  ๑๗  
ที่ดิน ทางกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม สพข.คณะท างานฯ   
     
(๒)  วิเคราะห์ก าหนดเขตฉบับร่าง  ตาม      วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้แล้วจัดท าร่างประกาศและแผนที่พร้อมด้วย สสว. สนผ. สวด. สพด.     
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดคือ เอกสาร  ประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้ สพข.คณะท างานฯ   
๒.๑ พื้นที่ที่จะด าเนินการประกาศเขตควบคุม      ๑.  หลักการและเหตุผล    
การใช้ที่ดินจะต้องพิสูจน์ได้ว่ามีการปนเปื้อน            ความส าคัญของปัญหาที่เกิดจากการปนเปื้อน    
จากสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด ที่จะท าให้ที่ดิน       ๒.  ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด าเนินการ    
เกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน ์                    -     ที่ตั้ง    
ทางการเกษตร หรือท าให้จ าเป็นต้องมีการ                    -     เนื้อที่    
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างรุนแรง                    -     ดิน    
๒.๒ การทับซ้อนเขตสงวนหวงห้ามตาม                    -     ความลาดเท    
กฎหมายอื่น                    -     ความเหมาะสมของที่ดิน    
                    -     การใช้ที่ดิน    
                    -     ประชากร    
                    -     ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม    
      ๓.  การปนเปื้อนสาเหตุและปัญหา    
      ๔.  มาตรการในการควบคุมการใช้ที่ดิน    
     
 

 

๔๐ 



ตารางท่ี  ๘  (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๓)  ประชุมคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ จัดประชุมคณะท างานในท้องที่ด าเนินการเพื่อพิจารณาร่างประกาศเขต สสว. สนผ. สวด.   
พิจารณาร่างประกอบเขตควบคุมการใช้ที่ดิน ควบคุมการใช้ที่ดินโดยใช้เอกสารประกอบที่จัดท าขึน้ สพด. สพข.   
     
(๔)  ประชุมรับฟังความเห็นประชาชน      จัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟังความเห็นต่อมาตรการควบคุมการ สพด. สพข.  มาตรา  ๑๕  
 ใช้ที่ดินที่อาจมีผลกระทบต่อเจ้าของที่ดิน    
      ถ้าประชาชนเห็นชอบ  เตรียมเสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน    
 จังหวัด    
      ถ้าไม่เห็นชอบ  อาจจะมีการปรับปรุงมาตรการควบคุมการใช้ที่ดิน    
 ตามข้อเสนอที่ไม่ขัดต่อหลักการควบคุมการใช้ที่ดินหรือยกเลิก    
     
(๕)  ประชุมคณะอนกุรรมการพัฒนาที่ดิน      จัดท าวาระการประชุม  คพจ.  โดยมีร่างประกาศและแผนที่พร้อม สพด.  สพข. สวด.   
จังหวัด ด้วยเอกสารที่ประกอบด้วยหัวข้อ  เช่นเดียวกับที่ประชุมประชาชนโดย คณะท างานฯ   
 เพิ่มเติมความเห็นประชาชนในเอกสารด้วย    
     
(๖)  จัดท าเอกสารประกอบร่างประกาศและ      จัดท าร่างประกาศและแผนที่เขตควบคุมการใช้ที่ดิน  พร้อมด้วย สพด. สพข. สลก.   
แผนที่เขตควบคุมการใช้ที่ดิน เอกสารประกอบการพิจารณาฉบับสมบูรณ์  ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อ คณะท างานฯ   
 ดังต่อไปนี ้    
      ๑.  หลักการและเหตุผล    
            ความส าคัญของปัญหา    
     

๔๑ 



ตารางท่ี  ๘  (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
      ๒.  ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด าเนินการ    
                    -     ที่ตั้ง    
                    -     เนื้อที่    
                    -     ดิน    
                    -     ความลาดเท    
                    -     ความเหมาะสมของที่ดิน    
                    -     การใช้ที่ดิน    
                    -     ประชากร    
                    -     ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม    
      ๓.  การปนเปื้อน  :  สาเหตุและปัญหา    
      ๔.  มาตรการในการควบคุมการใช้ที่ดิน    
      ๕.  ความเห็นของประชาชน    
      ๖.  มติของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน    
           ๖.๑  มติของคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ    
           ๖.๒  มติของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด    
      ๗.  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา    
     
     
     
 

 

๔๒ 



ตารางท่ี  ๘  (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๗)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อพิจารณา สลก.  ฝ่ายช่วยเลขา   
 ร่างประกาศและแผนที่เขตควบคุมการใช้ที่ดินถ้าคณะกรรมการที่ดิน คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน   
 เห็นชอบด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ถ้าหากมีข้อทักท้วงอาจจะต้อง    
 ด าเนินการ  ๒  กรณี  คือ    
             ๑.  ขอให้ที่ประชุมรับหลักการแล้วแก้ไขให้เป็นไปตามที่    
 ทักท้วงโดยไม่ต้องน าเข้าพิจารณาใหม่และจะรายงานให้ที่ประชุม    
 ทราบในพจิารณาครั้งต่อไป    
              ๒.  รับมาแก้ไขแล้วน าเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้ง    
 ต่อไป    
     
(๘)  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      เสนอประกาศเขตควบคุมการใช้ที่ดินพร้อมแผนที่ให ้ สลก.  ฝ่ายช่วยเลขา ม. ๑๔  
เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการลงนามใน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามประกาศ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน   
ประกาศ เขตควบคุมการใช้ที่ดิน    
     
(๙)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา      น าส่งส านักงานราชกิจจานุเบกษา สลก.  ฝ่ายช่วยเลขา ม. ๑๔  
  คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน   
(๑๐)  แจ้งให้จังหวัดและส่วนราชการที ่      กรมพัฒนาที่ดินแจ้งจังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน สพด.  สลก.   
เกี่ยวข้องทราบเพื่อปิดประกาศให ้ ท้องที่ด าเนินการ  ปิดประกาศที่ท าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  ที่ท าการ    
ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ผู้ใหญ่บ้าน    
     

๔๓ 



  มาตรา ๑๕ ในการออกประกาศตามมาตรา ๑๒ และ ๑๓ และ มาตรา ๑๔ ให้ก าหนดมาตรการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ไว้ในประกาศด้วย 
  (๑) ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อ ลดการชะล้างพังทลายของดิน และป้องกั นการ
เกิดดินถล่ม โดยใช้มาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช หรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม 
  (๒) ห้ามกระท า การใดๆ รวมถึงการท าให้เกิดการปนเป้ือนของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อดิน
หรือท าให้สภาพท่ีดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
  (๓) ก าหนดมาตรการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่น้ันในการก าหนด
มาตรการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบ
จากการก าหนดมาตรการดังกล่าว 
 

ค าอธิบาย 
  มาตรานี้ ได้บัญญัติ ถึงกรณีในการออกประกาศก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินตามมาตร า ๑๒     
การประกาศก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ าตามมาตรา ๑๓ และการประกาศควบคุมการใช้ที่ดินตามมาตรา ๑๔ 
ให้ก าหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้   
  อนุมาตรา (๑) ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินและ
ป้องกันการเกิดดินถล่ม โดยใช้มาตรการ วิธีกล และมาตรการวิธีพืช หรือมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสม             
การที่จะเลือกใช้มาตรการใดควรพิจารณาถึงสมบัติของ  ดิน ภูมิประเทศ ปริมาณน้ าฝน และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน เป็นต้น 

  “การอนุรักษ ดินและน้้า ” หมายความ ว่า การกระท าใดๆ ต่อดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น  และให้หมายความ
รวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะการ
ใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อรักษาดุลธรรมชาติ หรือเพื่อความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

  ส าหรับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่สามารถแบ่งออกตามลักษณะของ
มาตรการได้เป็น ๒ ประเภท มาตรการทางวิธีกล  มาตรการวิธีพืช 
  ๑.  มาตรการทางวิธีกล   

    มาตรการวิธีกลเป็นวิธีการควบคุมน้ าไหลบ่าหน้าดิน โดยการสร้างสิ่งกีดขวางความลาดเท
ของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ า ช่วยลดและชะลอความเร็วของกระแสน้ า เป็นวิธีการอนุรักษ์ที่ดินและน้ า
ค่อนข้างถาวรและมีประสิทธิภาพสูง มาตรการวิธีกลมีหลายวิธีเช่น 

 
 

๔๔ 



 
๑.๑  การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ  

การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับเป นการไถพรวน  หวาน ปลูก  และเก็บเกี่ยว
พืชไปตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 

 

 
 

๑.๒  คันดิน 
คันดินเปนสิ่งกอสรางที่สร างขวางความลาดเทของ พื้นที่  โดยพื้นที่จะถูกแบ งออก    

เปนชวงๆ เพื่อเก็บกักน้ าไหลบาในแตละชวงหรือเบนน้ าไหลบาออกไปจากพื้นที่ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

๔๕ 



 
๑.๓  คันดินเบนน้้า 

คันดินเบนน้ าเปนคันดินขนาดใหญที่สรางขึ้นขวางความลาดเทของพื้นที่โดยมีการลด
ระดับเพื่อเบนน้ าที่ไหลบาลงมาจากพื้นที่ดานบนไปยังทางระบายน้ า 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
๑.๔  ขั้นบันไดดิน  

ขั้นบันไดดิน เปนการปรับพื้นที่เปนขั้นๆ ตอเน่ืองกันคลายขั้นบันได 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 



 
๑.๕  คูรับน้้าขอบเขา  

คูรับน้ าขอบเขาเป นคูรับน้ าที่สร างบริเวณขอบเขาตามแนวระดับหรือลดระดับ        
เปนรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ระยะหางของคูขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๖  ทางระบายน้้า 
ทางระบายน้ าเปนสิ่งกอสรางที่ สรางขึ้นเพื่อรับน้ าจากพื้นที่ต างๆ ซึ่งถูกเบนมาเพื่อ

ใหไหลไปยังแหลงที่ตองการ เชน อางเก็บน้ าทุงหญาเลี้ยงสัตว และ แหลงน้ าธรรมชาติ เปนตนทางระบายน้ า
แบงออกเปน 

 
 

 
 
 
 
 

๔๗ 



 
 
 
 

 

 
 

๑.๗  สิ่งกอสรางชะลอความเร็วของน้้าในทางระบายน้้า  
สิ่งกอสรางชะลอความเร็วของน้ าในทางระบายน้ า  เปนสิ่งกอสรางเปนชวงๆ ในทาง

ระบายน้ าที่ก อสรางขึ้นใหม หรือปรับปรุงจากร องน้ าธรรมชาติ  เพื่อใชในการชะลอความเร็วของน้ าไม ให      
กัดเซาะท าความเสียหายแกทางระบายน้ า 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

๔๘ 



๑.๘  บอดักตะกอน  
บอดักตะกอนเป นบอขนาดเล็กที่สร างขึ้นเพื่อดักตะกอนที่ไหลมาตามทางระบายน้ า      

กอนลงสูบอน้ าประจ าไรนา 
 
 

 

 
 

๑.๙  บ่อน้้าในไรนา  
บอน้ าในไรนาเปนพื้นที่ที่สรางขึ้นโดยการขุดหรือท าคันดินล อมรอบส าหรับเก็บกัก

น้ าไวใชในพื้นที่การเกษตร หรือถมดินขวางกั้นทางเดินน้ าหรือรองน้ า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๔๙ 



ทางน้ าล้น เป็นอาคารระบายน้ าล้น ส าหรับควบคุมระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าไม่ให้สูงจน
ล้นข้ามสันเขื่อน เมื่อน้ าในอ่างเก็บน้ าถูก เก็บไว้ถึงระดับที่ต้องการแล้ว หากว่ายังมีฝนตก หรือมีน้ าไหลลงมา
อีกก็จะถูกระบายทิ้งไปทางด้านท้ายเขื่อน ผ่านอาคารระบายน้ าล้นนี้  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 



0.80 ม. 

0.80 ม. 

๑.๑๐  ทางล้าเลียงในไรนา  
ทางล าเลียงในไรนา หมายถึงทางล าเลียงที่สรางโดยการท าคันดินใหมีขนาดใหญขึ้น

ส าหรับใชเปนทางล าเลียงผลิตผลการเกษตรสูตลาด 
 

 
 

  โครงสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้้า  นอกจากมาตรการวิธีกลดังกล่าวแล้ว กรมพัฒนาที่ดินได้
ก าหนดโครงสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแบบมาตรฐานส าหรับแนะน าใช้ในพื้นที่ของเกษตรกรและ         
เขตพัฒนาที่ดิน ไว้ดังนี้ 

 คันดินแบบท่ี ๑ เป็นคันดินเบนน้ าเพื่อป้องกันน้ าไหลบ่าลงสู่พื้นที่เกษตรกรรม ควรใช้บน
พื้นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิน ๑๕% ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ ๒.๔ ม.3/เมตร 
 
ระดับดินเดิม 

        
        
            
 

 คันดินแบบท่ี ๒ เป็นคนัดินเก็บกักน้ าควรใช้กับพื้นที่ดินร่วนปนทราย มีความลาดเทประมาณ 
๓-๑๕% ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ ๑.๒ ม.3/เมตร 

 
ระดับดินเดิม 

 
 3.00 ม. 

4.00 ม. 

๕๑ 



0.60 ม. 

0.60 ม. 

 คันดินแบบท่ี ๓ เป็นคันดินฐานกว้าง ควรใช้กับพื้นที่ดินร่วนปนทราย มีความลาดเทไม่เกิน 
๘% ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ ๑.๕ ม.3/เมตร 
 
ระดับดินเดิม  
 
 
 

  
  คันดินแบบท่ี ๔  เป็นคันดินฐานแคบ  ควรใช้กับพื้นที่ดินร่วนปนทรายที่มีความลาดเท
ประมาณ ๓-๑๕% ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ ๐.๖ ม.3/เมตร 
 
ระดับดินเดิม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.00 ม. 

2.00 ม. 

๕๒ 



  คันดินแบบท่ี ๕ เป็นคันคูรับน้ ารอบเขา ควรใชก้ับพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิน ๓๕% ปริมาตร
ดิน ขุด-ถม ประมาณ ๐.๓ ม.3/เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        
 ความกว้างของฐานคันค ู

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ความกว้างของฐานคันค ู

 

 

 

 

 

 

 

    ดินขุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ดินถม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  ระดับดินเดิม 

8.00 ม. 

2.00 ม. 

2.00 ม. 

ระดับดินเดิม 

2.00 ม. 

๕๓ 



  คันดินแบบท่ี ๖  คันคูรับน้ ารอบเขาควรใช้กับพื้นที ่ๆ มีความลาดเทมากกว่า ๓๕% ปริมาตรดิน 
ขุด-ถม ประมาณ ๐.๒ ม.3/เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดินขุด 

ระดับดินเดิม 

1.50 ม. 1.50 ม. 

8.00 ม. 

ดินถม 

ระดับดินเดิม 

ความกว้างของฐานคันค ู

1.50 ม. 

๕๔ 



 
การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี ๑  ก่อสร้างโดยการลบคันนาเดิมซึ่งมีขนาดเล็กและเป็นผืนนา

แปลงเล็ก แปลงน้อยแล้วสร้างคันนาขึ้นมาใหม่โดยให้มีขนาดกว้างและสูงกว่าเดิม เป็นคันดินที่สร้างขึ้นโดย
ให้ระดับของดินอยู่ในระดับเดียวกัน วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ าที่ไหลบ่ามาไว้เป็นช่วง ๆ มีลักษณะเหมือนคัน
นา บนตัวคันนาสามารถปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้ผล- ไม้ยืนต้น พืชไร่ แล ะพืชผัก ความสูงและความกว้าง
ของคันนาหรือคันดินจะผันแปรไปตามลักษณะดิน พื้นที่ดินและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน้ าฝน
ที่ตกลงมาหรือปริมาณน้ าที่จะเก็บกักหรือระบายออก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 

คันดินที่สร้างขึ้นใหม ่

นาข้าว 

0.5 

1.5 

2.0 



 
  การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี ๒ มีลักษณะเป็นคันดินที่สร้างขึ้นโดยให้ระดับของคันดินอยู่
ในระดับเดียวกันตลอด เช่นเดียวกับแบบที่ ๑ แต่มีการขุดคูน้ าเพื่อเก็บกักน้ าและระบายน้ า โดยการขุดดินท า
เป็นคูแล้วเอาดินน้ันขึ้นมาทับถมเป็นคันดิน วัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ า ระบายน้ าแ ละส่งน้ าในแปลงปลูกพืช 
บนคันดินยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับแบบที่ 1 การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
พื้นที่ยังใช้เพื่อท านา ส าหรับลักษณะความลึกและความกว้างของคูที่จะขุดดินขึ้นมาถมเป็นคันจะผันแปรไป
ตามลักษณะดิน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พื้นที่ท านา 

ปลูกไม้ผล-พืชผัก-พืชไร-่ไม้ดอก 

2.00 ม. 

1.20 ม. 
0.80 ม. 

ดินขุดตักร่อง
น้ า 

ดินถมยกระดับคันดิน 

ปลูกไม้ผล-พืชผัก-พืชไร-่ไม้ดอก 

ร่องน้ า ร่องน้ า 

ปลูกไม้ผล-พืชผัก-พืชไร-่ไม้ดอก 

๕๖ 



 
  การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี  ๓ มีลักษณะเหมือนคันดินที่สร้างขึ้นโดยให้ระดับของคันดิน
อยู่ในระดับเดียวกัน ท าโดยการขุดดินขึ้นให้เป็นคูน้ าทั้งสองด้านแล้วน าดินนั้นมาถมเป็นคัน ดิน วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บกักน้ าและระบายน้ าในพื้นที่ราบและราบลุ่ม บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น  ไม้ผล-ไม้ยืนต้นแบบ
แถวเดียวขนาดของร่องปลูกไม้ผลจะผันแปรไปตามลักษณะดิน  การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๓ นี้สามารถ
ออกแบบต่อเน่ืองท าเป็นแปลงใหญ่ ๆ ได้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปลูกหญ้าแฝก 

ปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น 

คูน้ า คูน้ า 

ดินขุด-ตัก 

ดินถม 

ดินขุด-ตัก 

๕๗ 



 
  ๒  มาตรการวิธีพืช   

มาตรการวิธีพืชเป็นวิธีการที่เพิ่มความหนาแน่นของพืช  การคุมดิน การป้องกันเม็ดฝน
กระทบผิวดิน ตลอดจนการปรับปรุงบ ารุงดิน มีการลงทุนต่ า  ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เองโดยใช้พืชพวก
ตระกูลถั่วบ ารุงดิน  หญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือหญ้าธรรมชาติปลูกเป็นแถบขวางความลาดเทของพื้นที่ หรือปลูกพืช
คลุมดิน  หรือการใช้ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อลดความรุนแรงของเม็ดฝน ดักตะกอนดิน และ
ชะลอความเร็วของน้ า  มีหลายวิธีการ เช่น 
  ๒.๑  การปลูกพืชคลุมดิน  

การปลูกพืชคลุมดินเป นการปลูกหญ าหรือพืชตระกูลถั่วคลุมดินซึ่งเมื่อปลูกแล วจะ    
ปกคลุมผิวหนาดินชวยควบคุมการชะลางพังทลายของดินและปรับปรุงบ ารุงดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๘ 



  ๒.๒  การปลูกพืชปุยสด  
การปลูกพืชปุยสดเปนการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อไถกลบคลุกเคลากับดิน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙ 



  ๒.๓  การปลูกพืชสลับเปนแถบ 
การปลูกพืชสลับเป นแถบเป นการปลูกพืชที่มีระยะปลูกถี่และห างเปนแถบสลับกัน

ขวางความลาดเทของพื้นที่ตามแนวระดับหรือไมเปนไปตามแนวระดับก็ได 
 

 
 
 
 
 
 
      
     

  ๒.๔  การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบ้ารุงดิน 
การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบ ารุงดิน  เปนการปลูกพืชระหว างแถบไม พุมบ ารุงดิน

ซึ่งปลูกตามแนวระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

๖๐ 



  ๒.๕  คันซากพืช  
คันซากพืชเปนการน าซากพืชที่  เกิดจากการบุกเบิกพื้นที่หรือที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยว              

แลวมาวางสุมใหสูงประมาณ  ๕๐ ซม. เปนคันตามแนวระดับไว เปนระยะๆ  หางกัน ประมาณ ๒๐-๔๐ เมตร 
หรือตามแนวคันดินกั้นน้ า 
 
 
 
 
 
  ๒.๖  ไมบังลม  
 
 
 
 

ไมบังลมเป นแถบต นไมหรือหญ าสูงที่ปลูกเป นระยะๆโดยมีระยะห างของแถบที่
เหมาะสมเพื่อปองกันการสูญเสียดิน  สูญเสียน้ า และผลเสียหายที่จะเกิดแก พืชอันเนื่องมาจากแรงลม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๑ 



 
  อนมุาตรา (๒) ของมาตรา ๑๕ ได้ห้ามการกระท าใด รวมถึงการท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ
ที่เป็นอันตรายต่อดินหรือท าให้สภาพที่ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง  มาตรการที่จะต้องก าหนด  เช่น 
  -   การควบคุมการใช้สารปรับปรุงดิน  ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปูน หรือ วัตถุอ่ืนใดที่ใส่ลงในดิน 
ไม่ให้มีโลหะหนักปนเปื้อนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือสารปนเปื้อนอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  -   ห้ามเท หรือ ทิ้งน้ าเสีย หรือของเสียอันตรายใดๆ ที่มีโลห ะหนัก หรือสารปนเปื้อนอ่ืนใด   
ลงสู่ไร่-นา และแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในดิน  
  ส าหรับในอนุมาตรา (๓) ให้ก าหนดมาตรการอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่นั้น 
  ในการก าหนดมาตรการตามมาตรา ๑๕  (๑) (๒) และ (๓) ให้ด าเนินการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก าหนดมาตรการดังกล่าวนั้น ปัจจุบันมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ 
๕๕ ง  เมื่อวันที่ ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๔๘  ที่สามารถน ามาใช้เป็นหลัก เกณฑ์ในการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนได ้(ภาคผนวก ๑๓) 
 

  มาตรา ๑๖ให้กรมพัฒนาท่ีดินมีหน้าท่ีส ารวจและวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน หรือที่ดินเพื่อให้
ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ความเหมาะสม แก่การใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือภาวะเศรษฐกิจที่ดิน
หรือเพื่อประโยชน์ในการจ าแนกประเภทท่ีดิน การพัฒนาท่ีดิน  การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  การก าหนดเขต
การอนุรักษ์ดินและน้ า และ   การท าส ามะโนท่ีดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  ให้กรมพัฒนาท่ีดินมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการสถิติตามกฎหมายว่าด้วยสถิติใน เร่ืองท่ี
เกี่ยวกับการท าส ามะโนท่ีดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ค าอธิบาย 
  มาตรานี้ก าหนดให้กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  ๑. การส ารวจที่ดิน 
  ๒. วิเคราะห์ ตรวจสอบดิน หรือที่ดิน 
  ๓. ภาวะเศรษฐกิจที่ดิน 
  ๔. จ าแนกที่ดิน 
  ๕. การพัฒนาที่ดิน 
  ๖. การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน 
 

๖๒ 



 
  ๗. การก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 
  ๘. การท าส ามะโนที่ดิน 
  นอกจากกรมพัฒนาที่ดินจะมีหน้าที่ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีแล้ว อาจต้อง
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาที่ดินมอบหมาย 
  ส าหรับในวรรคท้ายของมาตรา ๑๖ บัญญัติให้กรมพัฒนาที่ดินมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
สถิตติามกฎหมายว่าด้วยสถิติในเร่ืองที่เกี่ยวกับการท าส ามะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

  มาตรา ๑๗  เพื่อประโยชน์ในการส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติความ
เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการก าหนดเขตอนุ รักษ์ดินและน้ า คณะกรรมการจะจัดให้มีการส ารวจ
ท่ีดิน และการส ารวจเพื่อก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ าก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรจะส ารวจท่ีดินเพื่อทราบความอุดมสมบูรณ์ ของดินตาม
ธรรมชาติความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และส ารวจเพื่อก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า ในท้องท่ี
ใดให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดท้องท่ีจะด าเนินการดังกล่าว และ ให้มีแผนท่ีแนบท้าย
ประกาศด้วยแผนท่ีดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งประกาศ 
 

ค าอธิบาย 
  บทบัญญัติมาตรานี้ ก าหนดถึงเร่ืองการประกาศเขตส ารวจที่ดินเพื่อประโยชน์ในการส ารวจ
ความอุดมสมบูร ณ์ของดินตามธรรมชาติ และความเหมาะสมแก่การใช้ที่ดิน คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อก าหนดท้องที่ที่จะด าเนินการส ารวจที่ดินและให้มีแผนที่แนบท้ายประกาศด้วย 
แผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งประกาศ 
  ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตส ารวจที่ดินและการประกาศเขตส ารวจการ
อนุรักษ์ดินและน้ า  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ๑.  การประกาศเขตส ารวจท่ีดิน    
   ๑.๑ ก าหนดท้องที่ที่จะส ารวจพร้อมจัดท าประกาศและแผนที่สังเขป 
   ๑.๒ แต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ 
   ๑.๓ ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาประกาศและแผนที่สังเขป 
   ๑.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด  
   ๑.๕ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
   ๑.๖ เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการฯ  ลงนามในประกาศ
เขตส ารวจ (ม. ๑๗) 
 

๖๓ 



   ๑.๗ ส่งประกาศเขตส ารวจไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   ๑.๘ ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ (ม. ๑๘) (ภาคผนวก ๑๔) 
 
 

 

๖๔ 



ตารางท่ี  ๙  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตส ารวจท่ีดิน 

 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
๑  ก าหนดท้องที่ที่จะส ารวจพร้อมจัดท า ๑.  ก าหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะท าการส ารวจ สสว.  สนผ. มาตรา  ๑๗ ควรจะเป็นเขตจังหวัด  อ าเภอ 
ประกาศและแผนที่สังเขป  สพด.  สพข.  หรือต าบล  เพื่อความสะดวก 
    ในการก าหนดขอบเขตพื้นที ่
 ๒.  ส่งพื้นที่เป้าหมายพร้อมข้อมูลและแผนที่ให้กับส านักงาน สลก.   ส ารวจ 
 เลขานุการจัดท าร่างประกาศและแผนที่แนบท้าย    
     

๒  แต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ      จัดท าร่างค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการให ้ สพด. สพข.   
 ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ    
 พัฒนาที่ดินจังหวัด    
     
๓ ประชุมคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ พิจารณาประกาศและแผนที่สังเขป สพด.  สสว. มาตรา ๑๗ เพื่อให้หน่วยงานและผู้แทน 
  สนผ. สลก.  ในท้องที่ด าเนินการรับทราบ 
     

๔  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา ๑.  สสว.  สพด.  ร่วมกับ สคด.  จัดท าวาระการประชุม  ประกอบด้วย สสว.  สนผ. มาตรา  ๑๗ เพื่อให้ทราบความอุดมสมบูรณ ์
ที่ดินจังหวัด          ๑.๑   หลักการและเหตุผลที่จ าเป็นจะต้องมีการประกาศเขตส ารวจ สพด. สพข.  ตามธรรมชาติและความเหมาะสม 
        ๑.๒   ข้อมูลเบื้องต้นด้านกายภาพ   เศรษฐกิจ   สังคม สลก.  แก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
        ๑.๓   ร่างประกาศเขตส ารวจและแผนที่สังเขป    
     
 

 

 

 

๖๕ 



ตารางท่ี  ๙  (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
๕  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน        จัดท าวาระการประชุมโดยมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับวาระ สสว.  สนผ.    
 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดโดยเพิม่เติม สลก. ฝ่ายช่วย   
 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด เลขานุการคณะ   
  กรรมการพัฒนาที่ดิน   
๖. เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        จัดท าประกาศและแผนที่เสนอกระทรวงเกษตรและ สลก. ฝ่ายช่วย   
เพื่อให้รัฐมนตรีลงนามประกาศเขตส ารวจ สหกรณ์  เพื่อเสนอ  รมว. กษ.  ลงนาม เลขานุการคณะ   
  กรรมการพัฒนาที่ดิน   
๗  ส่งประกาศเขตส ารวจไปประกาศ ส่งประกาศเขตส ารวจและแผนที่สังเขปไปประกาศในราช สลก. ฝ่ายช่วย มาตรา  ๑๗  
ในราชกิจจานุเบกษา กิจจานุเบกษา เลขานุการคณะ   
  กรรมการพัฒนาที่ดิน   
๘  ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ ๑.   กรมพัฒนาที่ดินแจ้งจังหวัดในท้องที่ด าเนินการทราบและ สลก.  สพด. มาตรา  ๑๘  
 ด าเนินการ สพข.   
 ๒.   สพด.  ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ  ที่ว่าการอ าเภอ    
 ที่ท าการก านันและที่ท าการแขวง    
     

 
 
 

๖๖ 



 
  ๒ การประกาศเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า 
  การประกาศเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ ามีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ๑  หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ีเพื่อประกาศเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า 
  หลักเกณฑ์ในการก าหนดพื้นที่ที่จะประกาศเป็ นเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า จะ            
ยึดพื้นฐาน ๒  ประการ  คือ  ลักษณะพื้นที่  และ  การทับซ้อนกับเขตสงวนหวงห้ามตามกฎหมายอ่ืน 
  ๑.๑  พื้นที่ที่จะด าเนินการประกาศเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ าจะต้องมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ดังนี ้

๑.๑.๑  มีการชะล้างพังทลายของดินมากกว่า ๕ ตัน/ไร/่ปี 
๑.๑.๒  มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในอนาคต  โดยใช้ข้อมูลที่กรมพัฒนาที่ดินได ้

          จัดท าไว้แล้ว 
๑.๑.๓  ได้เกิดภัยพิบัติมาแล้วในอดีต 

  ๑.๒  การทับซ้อนกับเขตสงวนหวงห้ามตามกฎหมายอ่ืน 
          การประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ าหากทับซ้อนกับเขตสงวนหวงห้ามตามกฎหมายอ่ืน  
จะด าเนินการต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้มีอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นๆ 

  ๒  ขั้นตอนการประกาศเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า 
๒.๑   ก าหนดท้องที่ที่จะส ารวจพร้อมจัดท าประกาศและแผนที่สังเขป (ม.๑๗) 
๒.๒  แต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ 
๒.๓  ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาประกาศและแผนที่สังเขป 
๒.๔  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 
๒.๕  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
๒.๖  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการฯ  ลงนามในประกาศ   

เขตส ารวจ  (ม. ๑๗) 
๒.๗  ส่งประกาศเขตส ารวจไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๒.๘  ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ (ม.๑๘)  (ภาคผนวก ๑๕) 

 

๖๗ 



ตารางท่ี  ๑๐  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในการประกาศเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๑)  ก าหนดท้องที่ที่จะส ารวจพร้อมจัดท า ๑.  ก าหนดพื้นที่โดย  สพด.  และ สพข.  โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิม สสว. สนผ.  มาตรา  ๑๗  
ประกาศและแผนที่สังเขป ได้แก่  แผนที่  Soil  Loss  และแผนที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม  โดย สวจ. สภก.   
 ใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในการคัดเลือกพื้นที่ สพด.สพข.     
 ๒.  ส่งพื้นที่เป้าหมายพร้อมข้อมูลและแผนที่ให้กับส านักงาน สลก.   
 เลขานุการจัดท าร่างประกาศและแผนที่แนบท้าย    
     
(๒)  แต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการ      จัดท าร่างค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานในท้องที่ด าเนินการให ้ สพด. สพข.   
 ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ    
 พัฒนาที่ดินจังหวัด    
     
(๓) ประชุมคณะท างาน พิจารณาประกาศและแผนที่สังเขป สพด. สพข..   
  สสว. สนผ.   
  สวจ. สภก.   
     

(๔)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา ๑.  สวจ.  สพด.  สพข.  จัดท าวาระการประชุม ประกอบด้วย สวจ.  สภก. มาตรา  ๑๑  
ที่ดินจังหวัด       ๑.๑  หลักการและเหตุผลที่จ าเป็นจะต้องมีการประกาศเขตส ารวจ สพข. สพด.   
      ๑.๒  ข้อมูลเบื้องต้นด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม    
      ๑.๓  ร่างประกาศเขตส ารวจและแผนที่สังเขป    
      ๑.๔  ข้อมูลอื่นๆ    
 

 

 

๖๘ 



ตารางท่ี  ๑๐  (ต่อ) 
 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ บทบัญญัติ หมายเหตุ 
(๕)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน      จัดท าวาระการประชุมโดยมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับวาระ สวจ. สภก. สลก.    
 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดโดย  เพิ่มเติม ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด คณะกรรมการ   
  พัฒนาที่ดิน   
(๖)  เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      จัดท าประกาศและแผนที่เสนอกระทรวงเกษตรและ สลก.    
เพื่อให้รัฐมนตรีลงนามประกาศเขต สหกรณ์  เพื่อเสนอ  รมว.  กษ.  ลงนาม ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
ส ารวจ  คณะกรรมการ   
  พัฒนาที่ดิน   
(๗)  ส่งประกาศเขตส ารวจไปประกาศ ส่งประกาศเขตส ารวจและแผนที่สังเขปไปประกาศในราชกิจจา- สลก. มาตรา  ๑๗  
ในราชกิจจานุเบกษา นุเบกษา ฝ่ายช่วยเลขานุการ   
  คณะกรรมการ   
  พัฒนาที่ดิน   
     
(๘)  ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ ๑.  กรมพัฒนาที่ดินแจ้งจังหวัดในท้องที่ด าเนินการทราบและ สพด. สพข. มาตรา  ๑๘  
 ด าเนินการ สลก.   
 ๒.  สพด.  ปิดประกาศในท้องที่ด าเนินการ  ที่ว่าการอ าเภอ    
     
     

๖๙ 



 
  มาตรา ๑๘ ภายในเขตส ารวจความสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน  และเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ าตามมาตรา ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้ าไปใน
ท่ีดินที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อท าการเก็บตัวอย่างดินและ
น้ า หรือท าเคร่ืองหมายส ารวจไว้ในท่ีดินหรือน้ าได้ตามสมควรและเท่าที่จ าเป็น แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวั น การประกาศให้ท าเป็นหนังสือปิดไว้ ณ บริเวณ
ซึ่งท่ีดินนั้นตั้งอยู่ หรือที่ท าการเขต หรือที่ว่าการอ าเภอหรือที่ท าการก านัน หรือที่ท าการแขวงซึ่งท่ีดินนั้น
ตั้งอยู่  ท้ังนี้ให้แจ้งก าหนดเวลาและการท่ีจะกระท านั้นไว้ด้วย 
  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรานี้ ให้ผู้ท่ีเกี่ย วข้องอ านวยความสะดวกตามสมควรและ           
ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
  บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ค าอธิบาย 
  ในมาตรานี้ วรรคแรก ได้ให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่ดินที่มี เจ้าของหรือ            
ผู้ครอบครอง เมื่อคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ได้ประกาศก าหนดส ารวจที่ดิน เพื่อทราบความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติ  ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และส ารวจเพื่อก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า
ในท้องที่ใด  พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการส ารวจที่ดิน มีอ านาจดังนี ้
  ๑. เข้าไปในที่ดินที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
  ๒. เข้าไปเพื่อท าการเก็บตัวอย่างดินหรือน้ า หรือท าเคร่ืองหมายส ารวจไว้ในที่ดิน หรือน้ าได้
ตามสมควรและเท่าที่จ าเป็น 
  ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน   
  ๔. ปิดประกาศเป็นหนังสือ ไว้ ณ บริเวณซึ่งที่ดินนั้น ตั้งอยู่ หรือที่ท าการเขต  หรือที่ว่าการ
อ าเภอหรือที่ท าการก านัน หรือที่ท าการแขวงซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และประกาศจะต้องแจ้งก า หนดเวลาที่จะเข้าท า
การส ารวจเอาไว้ด้วย 
  บทบัญญัติ ในวรรคสองของ มาตรานี้ได้ก าหนดให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง อ านวยความสะดวกให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าท าการส ารวจดิน ตามสมควรและในการน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แสดงบัตรประจ าตัว
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ส าหรับ ในวรรคท้ายของมาต รานี้บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  (ภาคผนวก ๑๖) 
 

๗๐ 



 
  มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

ค าอธิบาย 
  ในมาตรานี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ี หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ แต่งตั้ง  ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็น             
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เมื่อกฎหมายถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว
บุคคลใดกระท าผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ มีโทษสูงกว่ากระท าผิดต่อบุคคลธรรมดา  และ   
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตก็จะมีความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
เช่นเดียวกัน 
  บทบัญญัติ ตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ มีรายละเอียดในลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด ๑ ความผิดต่อ       
เจ้าพนักงานมาตรา ๑๓๖-๑๔๖  และหมวด ๒ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ มาตรา ๑๔๗- ๑๕๙   
(ภาคผนวก ๑๗) 
 

  มาตรา ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาท่ีดินวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน หรือปรับปรุง
ดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ า หรือบริการแผนท่ี ข้อมูลทางแผนท่ี เว้นแต่แผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีใน
พื้นที่ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเป็นการเฉพาะรายให้ย่ืนค าขอต่อหน่วยงานพัฒนาท่ีดินในท้องท่ี
ซึ่งท่ีดินตั้งอยู่ หากไม่มีหน่วยงานดังกล่าวให้ยื่นต่อที่ท าการเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ 
  การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินหรือปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ าหรือ
บริการแผนท่ี หรือข้อมูลทางแผนท่ีตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเพื่อปรับปรุงดิน
หรือที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของเกษตรกร ให้เป็นไ ปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและเสียค่าใช้จ่าย
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ค าอธิบาย 
  เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถรับบริการทางวิชาการจากส่วนราชการได้ บทบัญญัติ
มาตรานี้ได้ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน หรือปรับปรุงดินหรือ
ที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ า  หรือบริการแผนที่  ข้อมูลทางแผนที่ เว้นแต่แผนที่หรือ ข้อมูลทางแผนที่ในพื้นที่  
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเป็นการเฉพาะราย ให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการยื่นค าขอ ต่อ
หน่วยงานพัฒนาที่ดิน 
 

๗๑ 



  การให้บริการดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปตา มหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ปัจจุบันได้มีการออกกฎกระทรวงตามมาตรานี ้รวม ๓ ฉบับ  ดังนี้ 
  ๑. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและอัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์
ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. .... (ร่างที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว) 
  ๒. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการ
แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. .... (ร่างทีส่ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว) 
  ๓. ร่าง กฎกระทรวงก า หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงดินหรือที่ดินเป็นการเฉพาะราย พ .ศ. .... (ร่างที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ) 
(ภาคผนวก ๑๘) 
 

  มาตรา ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

ค าอธิบาย 
  ในมาตรานี้ได้บัญญัติถึง การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มาตรการที่ได้ก าหนดไว้ในการประกาศ
บริเวณการใช้ที่ดินตามมาตรา ๑๒ การประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ าตามมาตรา ๑๓ และการประกาศควบคุม
การใช้ที่ดิน ตามมาตรา ๑๔  หรือการขัดขวาง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ใน การส ารวจความ      
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินและเขตการส ารวจการอนุรักษ์ดิน
และน้ าตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือจ าทั้งปรับ 
 

  มาตรา ๒๒ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือถอดถอนเครื่องหมายส ารวจ
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าท่ีท าไว้ตามมาตรา ๑๘ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

ค าอธิบาย 
  ในมาตรานี้มีวัตถุประสงค์จะคุ้มครองเคร่ืองหมายที่ใช้ในการส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจจะต้องมีการปักหลักเขตไว้ในเขตส ารวจหรือเคร่ืองหมายอ ย่างอื่น  การท าให้เสียหาย ท าลาย
ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือถอดถอนเคร่ืองหมายส ารวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนั กงานเจ้าหน้าที่จะมี
ความผิด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

๗๒ 



  มาตรา ๒๓ บรรดากฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ พัฒนาท่ีดิน พ .ศ. ๒๕๒๖ ให้คงมี
ผลใช้บังคับต่อไปได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง
ท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

ค าอธิบาย 
  ในมาตรานี้ได้บัญญัตขิึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ พัฒนา
ที่ดิน จึงให้กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๒๖  มีผลบังคับใช้บังคับต่อไป            
ไม่เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

  มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการพัฒนาท่ีดินตามพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ .ศ. ๒๕๒๖ ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท่ีดินตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันแต่
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 

ค าอธิบาย 
  ในมาตรานี้ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน คณะเดิมที่ได้รับแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งด ารงอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ คือก่อนวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑  ปฏิบัติหน้าที่ไม่พลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาที่ดินคณะใหม่   ทั้งนี้
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัติน้ีต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่             
ใช้บังคับ  
 

  มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

ค าอธิบาย 
  มาตรานี้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รักษาการ
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ ทั้งให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออก กฎกระทรวงและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 

๗๓ 



 
  ปัจจุบันได้มีประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓             
เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดินตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๓  (ภาคผนวก ๑๙) 
 
 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๔ 



ความหมายของค าย่อ 
 

๑. สวจ.   -  ส านักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
๒. สวด.  -  ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
๓. สนผ.  -  ส านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
๔. สสว.  -  ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน 
๕. สสผ.  -  ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
๖. สภก.  -  ส านักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร 
๗. สลก.  -  ส านักงานเลขานุการกรม 
๘. สพด.  -  สถานีพัฒนาที่ดิน 
๙. สพข.  – ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
๑๐. ̀คพจ.  –  คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 
๑๑. ฝ่ายช่วยฯ  -  ฝ่ายช่วนเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕ 



เอกสารอ้างอิง 
 

๑. คู่มือแบบการร่างกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๔๔ นิยามและทางเลือกมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า กองอนุรักษ์ดิน

และน้ า โรงพิมพ์ ฟิวเจอร์เพรส แอนด์ มีเดีย จ ากัด กทม. 
๓. กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๔๕ การประเมินการสูญเสียดินในประเทศไทย 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๖ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ภาคผนวก ๑) 
 

 
 
 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง    แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

 

-------------------------------  
 
  โดยที่พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้มีคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านอนุรักษ์ดินและน้ า ด้านการเกษตร หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการ
พัฒนาที่ดินเป็นกรรมการ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ . ๒๕๕๑ 
คณะรัฐมนตรีจึงไม่มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาที่ดิน  ดังนี ้
  ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ สันทัด   โรจนสุนทร 
  ๒. นายสมเจตน์   จันทวัฒน์ 
  ๓. นายไชยสิทธิ์   เอนกสัมพันธ์ 
  ๔. นายส าราญ   สมบัติพานิช 
  ๕. นายนพดล  เภรีฤกษ์ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
       พลตรี   สนั่น   ขจรประศาสน์ 
                   (สนั่น  ขจรประศาสน์) 
               รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
          นายกรัฐมนตรี 
 
 

 

๗๗ 



(ภาคผนวก ๒) 
ด่วนที่สุด        ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่  นร ๐๒๐๕/ว(ล)๕๘๖๐      ท าเนียบรัฐบาล  กท. ๑๐๓๐๐ 
 

      ๒๙  เมษายน   ๒๕๔๐ 
 

เร่ือง มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน และการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ  
 ในภาพรวมทั้งประเทศ 
 

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๑/๐๘๘๖๗ 
      ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๐ 
 

  ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่
ป่าไม้ ในภาพรวมทั้งประเทศ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามส าเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้ 
  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๔๐  ลงมติ 
  ๑. เห็นชอบมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งจ าแนกเป็น ๕ ประเภท 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
  ๑.๑ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
  เมื่อราษฎรเสนอปัญหาเรียกร้องให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีให้
คณะอนุกรรมการจ าแนกประเภทที่ดินประจ าจังหวัดแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบพื้นที่ เมื่อคณะอนุกรรมการ
ฯ พิจารณาผลการตรวจสอบของคณะท างานฯ แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ดินพิจารณาเพื่อน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเขตป่าไม้ถาวรเสียใหม่ให้สอดคล้องกั บความเป็น
จริง โดยจ าแนกเป็นพื้นที่ท ากินหรือพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆ แล้วมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไป เช่น ส.ป.ก. และกรมที่ดิน เป็นต้น 
  ๑.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ 
  เน่ืองจากราษฎรได้เรียกร้องให้กรมป่าไม้มอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. และให้ ส .ป.ก. เร่งรัดการออก
เอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ และ จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก. น าไป
ด าเนินการตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแล้ว ประมาณ ๔๔ ล้านไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๓๖ แต่เกิดปัญหาความคลาดเคลื่อนของแผนที่ มีการมอบพื้นที่ที่ไม่สมควรจะน าไปปฏิรูปที่ดินให้ ส .ป.ก. 
จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๘  ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กรมป่าไม้และ        
ส.ป.ก. ได้ท าบันทึกข้อตกลงในการกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ โดยจะกันพื้นที่ดังนี้ออก คือ  
 

๗๘ 



พื้นที่ที่มีสภาพเ ป็นป่า พื้นที่ที่มีสภาพหรือศักยภาพท าการเกษตรไม่คุ้มค่า พื้นที่ที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบ
นิเวศน์ และพื้นที่ที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน พื้นที่ภูเขาสูงชันหรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน
โดยเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ ๓๕ ขึ้นไป และพื้นที่ต้นน้ าล าธาร พื้นที่ที่กรมป่าไม้มีภาระผูกพันตามกฎหมาย พื้นที่ป่า
ชายเลน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ยังไม่มีราษฎรถือครองท ากิน ดังน้ัน  จึงให้ 
  ๑.๒.๑ กรมป่าไม้ และ ส .ป.ก. ปฏิบัติตามข้อตกลง โดยเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จทุกป่า
โดยเร็ว 
  ๑.๒.๒ ส.ป.ก. น าผลปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงไปเร่งรัดก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินโดยเร็ว 
  ๑.๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ป่าใดที่ผ่านการปฏิบัติตามบันทึก
ข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ ส .ป.ก. ออกเอกสาร ส .ป.ก. ๔-๙๘ ให้
ราษฎรก่อน เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ให้ ส.ป.ก. เร่งรัดออกเอกสาร ส .ป.ก. ๔-๐๑ 
ให้กับราษฎรโดยเร็ว 
  ๑.๒.๔ พื้นที่ที่ไม่สมควรน าไปปฏิรูปที่ดิน ให้กรมป่าไม้พิจารณาก าหนดให้เป็นป่าสงวน
หรือสงวนไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ประเภทต่างๆ หรือให้ด าเนินการตามกิจกรรมของกรมป่าไม้ตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 
  ๑.๓ ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  เน่ืองจากราษฎรเรียกร้องให้ปรับแนวเขตป่าอนุรักษ์ซึ่งทับกับที่ท ากินของราษฎรข้อเท็จจริง
สรุปได้ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ และ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕  จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ของประเทศ เป็น ๓  พื้นที่ คือ พื้น ที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) พื้นที่ป่าเพื่อ
เศรษฐกิจ (Zone E)  และพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) การจ าแนกอาจมีการคลาดเคลื่อนจาก
สภาพข้อเท็จจริงในบางพื้นที่ ราษฎรจึงเรียกร้องให้มีการปรับแนวเขตให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  ซึ่งในเร่ืองนี้
ได้มีการแก้ไ ขปัญหาโดยวิธีการปฏิรูปที่ดินส าหรับเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) และเขตพื้นที่ป่าที่
เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) ที่เสื่อมสภาพหรือมีราษฎรอยู่อาศัยท ากินแล้ว แต่ส าหรับป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
(Zone C) มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นได้ก าหนดให้มีการปรับปรุงแนวเข ตได้  โดยให้มีคณะท างาน          
๕ ฝ่าย คือ ผู้แทนฝ่ายปกครองระดับพื้นที่ (นายอ าเภอ หรือ ปลัดอ าเภอ ) เป็นหัวหน้าคณะท างาน ผู้แทน
ส านักงานป่าไม้เขต ผู้แทนราษฎรในพื้นที่ เป็นคณะท างาน และผู้แทนส านักงานป่าไม้จังหวัด เป็นคณะท างาน
และเลขานุการ  ดังนั้น เมื่อราษฎรเรียกร้ องเสนอปัญหาให้ปรับปรุงแนวเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ให้จังหวัด
แต่งตั้งคณะท างาน ๕ ฝ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น เมื่อคณะท างาน ๕ ฝ่าย ส ารวจพื้นที่เสร็จแล้ว
ให้เสนอคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบท าลายทรัพยากรป่าไม้ประจ าจังหวัดพิจารณา 
และส่งให้ส านักงานป่าไม้เขตด าเนินการรังวัด ปักเขต ปรับปรุงแผนที่ แล้วส่งให้กรมป่าไม้ด าเนินการน าเสนอ 
 
 

๗๙ 



ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะรัฐมนตรีต่อไปและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  จึงให้ 
  ๑.๓.๑ เร่งรัดด าเนินการปรับแนวเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ที่มีปัญหาราษฎรเรียกร้องให้
แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนเป็นอันดับแรก แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบมอบบริเวณพื้นที่ที่
ปรับออก ให้ ส.ป.ก. น าไปปฏิรูปที่ดิน 
  ๑.๓.๒ ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีอ่ืนๆ ที่ไม่มีปัญหาราษฎรเรียกร้องให้เร่งรัด
ด าเนินการปรับแนวเขตให้ถูกต้อง สอดคล้องกับภูมิประเทศไปพร้อมกัน 
  ๑.๓.๓ พื้นที่ที่ผ่านการปรับแนบเขต และมีความเหมาะสมที่จะก าหนดไว้เป็นป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ โดยไม่มีปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ให้กรมป่าไม้ก าหนดเป็นป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และ
ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่  ทั้ง นี้ให้กรมป่าไม้จัดท าแนวเขตที่ชัดเจน และป้องกันดูแลคุ้มครองอย่าง
เข้มงวด ไม่ให้ราษฎรบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองอยู่อาศัยท ากิน หากมีการบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองให้
ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด 
  ๑.๔ ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์ แล ะป่าอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ า
ชั้น ๑ ชั้น ๒ 
  เน่ืองจากเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ก าหนดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช และ
พันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่า หายาก เพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยและการพังทลายของดิน รวมตลอดถึง
เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา วิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ  ดังนั้น 
  ๑.๔.๑ ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐจะไม่ออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้แก่
ผู้บุกรุกหรือครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไป 
  ๑.๔.๒ ให้กรมป่าไม้ส ารวจจ านวนราษฎรและพื้นที่ที่คร อบครองให้ชัดเจน เพื่อน ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๑.๔.๓ ให้กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะให้ราษฎรอยู่
อาศัยและหรือท ากินในพื้นที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสมในการด ารงชีพและให้มีผลกระ ทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและหรือสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ให้ท าขอบเขตให้ชัดเจนเป็นที่ทราบทั่วกัน และ
ห้ามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
  ๑.๔.๔ ให้กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ก าหนด
มาตรการเพื่อการอยู่อาศัย การท าประโยชน์อื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยรัฐจะสนับสนุนด้าน
การสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม ในกรณีที่รัฐจัด
ที่ท ากินให้ โดยให้กรมป่าไม้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนงานรองรับ 
 
 

๘๐ 



  ๑.๔.๕ ให้ตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาพื้ นที่ป่าอนุรักษ์ในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วยตัวแทน     
ฝ่ายราชการ และราษฎรที่มีปัญหาเกี่ยวข้องโดยตรงฝ่ายละเท่าๆ กัน เพื่อท าการตรวจสอบ พิสูจน์เพื่อ
ด าเนินการรับรองสิทธิการอยู่อาศัยท ากิน 
  ๑.๔.๖ การรับรองสิทธิอยู่อาศัยและหรือท ากินให้แก่ราษฎร ให้ด าเนินการตามกฎหมาย         
ป่าสงวนแห่งชาติ หากพื้นที่ใดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเป็นเขตอนุรักษ์
ตามกฎหมาย ให้ส ารวจขอบเขตให้ชัดเจน แน่นอน แล้วด าเนินการเพิกถอนตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด
เพื่อให้กลับมาเป็นป่าสงวนตามกฎหมาย หากเป็นป่าอนุรักษ์ พื้นที่ลุ่ มน้ าชั้น ๑ ชั้น ๒ ให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้  แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ าหรือเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์ต่อไป และในการให้เอกสารรับรองสิทธิ สทก . พิเศษให้ก าหนด
เงื่อนไขห้ามจ าหน่าย จ่ายโอนแต่ให้ตกทอดทา งมรดกได้ และก าหนดเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส าหรับขนาดของพื้นที่ให้ค านึงถึงจ านวนพื้นที่ที่
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ประกอบกับจ านวนผู้ได้รับสิทธิเป็นส าคัญ 
  ๑.๕ พื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่สวนป่า 
  กรณีที่มี ราษฎรร้องเรียนเสนอปัญหาให้จังหวัดด าเนินการ โดยตั้งคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  โดยให้มีทั้งฝ่ายราชการและราษฎรฝ่ายละเท่าๆ กัน ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้พิสูจน์การอยู่
อาศัยครอบครองการท าประโยชน์ในพื้นที่ให้ชัดเจนว่ามีมาก่อนหรือไม่ ราษฎรเดือดร้อนอย่างไรเคยได้รั บการ
ช่วยเหลือจากทางราชการมาแล้วหรือไม่ แล้วเสนอมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาตามาตรการและแนวทางของแต่ละพื้นที่ที่เป็นปัญหา  ทั้งนี้ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ความเป็น
ธรรมกับราษฎรให้มากที่สุด 
  ๒. ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนของราษฎรดังกล่าวให้เร่งรัดด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอทุกข้อโดยเร็วที่สุด  โดยเฉพาะ
มาตรการและแนวทางตามข้อ ๑.๔.๓ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย           
โดยองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น อบต. หรือสภาต าบลและชุมชนเข้ามาร่วมดูแลรักษาสภาพป่าไม้ให้มีการบุก
รุก ท าลาย หรือกระท าการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและหรือสิ่งแวดล้อมต่อไป 
  ๓. ถ้ามีการกระท าการใดๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่หรือเป็นการท าลาย หรือ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและหรือสิ่งแวดล้อม ให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด  ทั้งนี้ ให้ต้ัง
คณะกรรมการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม (กองทัพภาค ) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันป่าทุกประเภทในทุกภาคเพื่อให้บังเกิดผลใน
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๔. ให้กรมป่าไม้รับไปด าเนินการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับ
พื้นที่ให้ชัดเจนรวมถึงแผนปฏิบัติการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน และองค์ กรปกครอง
ท้องถิ่นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เป็นไปอย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และไม่เกิด
ปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  ๕. ให้ส านักงานประมาณพิจารณาจัดเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมตามน โยบาย มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละประเภทพื้นที่ รวมถึงการ
จัดท าแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับพื้นที่ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมารเป็นปีๆ ไป 
  ๖. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดด าเนินการตามแผนพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๐       
แล้วเพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเกษตรแบบยั่นยืน โดยเน้นกิจกรรมเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์
เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถยกระดับราย ได้จากการประกอบอาชีพพร้อมทั้ง
สามารถรักษาสภาพแวดล้อม เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ให้มีส่วนร่วมในการ     
เข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรมากขึ้น  ทั้งนี้ จะมีผลให้ภาคเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย     
กลุ่มเกษตรกรผู้ยากจนจะได้รับประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการ
ส่งเสริมให้การเกษตรสามารถฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป 
  ๗. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส.ป.ก.  ธ.ก.ส.  และสหกรณ์การเกษตรใน
พื้นที่สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนระยะยาวแก่เกษตรกร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการท าการเกษตรที่
เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม 
  ๘. โดยที่คณะรัฐมนตรีได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนไปแล้ว และเพื่อให้ไ ด้
ข้อสรุปในเร่ืองนี้ที่ชัดเจน จึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการ
กระบวนการประชาพิจารณ์ในร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน เพื่อให้สามารถน าเสนอต่อรัฐสภาในสมัยประชุม
สามัญต่อไป 
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  จึงเรียนยืนยันมา 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
           (ลงนาม)         นายนภดล  เฮงเจริญ 
                    (นายนภดล   เฮงเจริญ) 
          รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
                   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
ส านักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. 2800391 
โทรสาร. 2810627 
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(ภาคผนวก ๓) 

 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๔๓  (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ .ศ . ๒๔๙๗  และมาตรา ๕๖  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
  (๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (3) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓  (พ.ศ. ๒๕๑๕ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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  (๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๑๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔  (พ.ศ. ๒๕๒๙ ) ออกตา มความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๑๑ ) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙  (พ.ศ. ๒๕๓๓ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 

หมวด ๑ 
ใบจอง 

  ข้อ ๒ แบบใบจองมี ๒ แบบ คือ แบบ น.ส.๒ และ น.ส. ๒ ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
  การออกใบจองในท้ องที่ซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ          
ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ใช้แบบ 
น.ส. ๒ ส่วนในท้องที่อ่ืนให้ใช้แบบ น.ส. ๒ ก. 
  ข้อ ๓ ใบแทนใบจองให้ใช้แบบ น.ส. ๒ หรือ น.ส. ๒ ก. แล้วแต่กรณี 
  การออกแบบใบแทนใบของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีการออกใบแทนโฉนด
ที่ดินโดยอนุโลม 

หมวด ๒ 
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ 

  ข้อ ๔ แบบหนังสือรับรองการท าประโยชน์มี ๓ แบบ คือ แบบ นส. ๓ นส. ๓ ก. และ นส. ๓ 
ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
  การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศให้ใช้ แบบ   
นส. ๓ ก. ในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ ตาม
มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้ว ให้ใช้แบบ 
นส. ๓ ข. ส่วนในท้องที่อ่ืนให้ใช้แบบ น.ส. ๓  
  ข้อ ๕ ที่ดินที่จะออกหนังสือรับร องการท าประโยชน์ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้
ครอบครองและท าประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินสามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔  
  ข้อ ๖ ในการน าพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ตามมาตรา 
๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  
 

๘๕ 



 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘  ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือตัวแทนปักหลักตามมุมเขตที่ดินของตนและให้ถ้อยค าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายตามแบบ น.ส. ๑ ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
  ก่อนออกหนังสื อรับรองการท าประโยชน์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศการออกหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ให้ทราบมีก าหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดิน
ท้องที่ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอหรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอท้องที่ ที่ท าการแขวงหรือที่ท าการก านันท้องที่ 
และในบริเวณที่ดินน้ัน แห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาล อีกหนึ่งฉบับ 
  ข้อ ๗ การขอออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามมาตรา ๕๙  และ มาตรา ๕๙  ทวิ     
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) ให้ผู้ขอยื่นค าขอตามแบบ น.ส. 1 ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  (๒) ในการยื่นค าขอตาม (๑) ถ้าผู้ขอมีใบจอง ใบเหยียบย่ าตราจอง หลักฐานการแจ้งการ
ครอบครองที่ดิน หลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพหรือพยานหลักฐาน
อ่ืนที่แสดงว่าได้สิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แนบหลักฐานดังกล่าวมาประกอบพิจารณาด้วย 
  ข้อ ๘ เมื่อได้รับค าขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ยังที่ดิน
ตามแบบ น.ส. ๑ ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้ในการนี้จะมอบให้เจ้าหน้าที่ไปท าการแทนก็ได้ 
  ข้อ ๙ ในการน าพนักงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือ
ตัวแทนปักหลักตามมุมเขตที่ดินของตนเองและให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
มอบหมายตามแบบ น.ส. ๑ ค. ท้ายกฎกระทรวงนี ้
  ในการค านวณจ านวนเนื้อที่เพื่อออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามแบบ น .ส. ๓ ก. ให้
ค านวณโดยวิธีคณิตศาสตร์หรือโดยมาตราส่วน  ทั้งนี้ ให้ถือว่าจ านวนเน้ือที่ที่ค านวณได้เป็นจ านวนเนื้อที่
โดยประมาณ 
  ข้อ ๑๐ เมื่อได้พิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์แล้ว ปรากฏว่าได้มีการครอบครองและ       
ท าประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ท าประโยชน์ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) ประกาศการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ทราบมีก าหนดสามสิบวันประกาศ
นั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินท้องที่ ส านักงานเขตหรือ ที่ว่าการอ าเภอหรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ
ท้องที่ ที่ท าการแขวงหรือท าการก านันท้องที่และในบริเวณที่ดินน้ัน แห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ 
ณ ส านักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ 
  (๒) ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและที่ดินน้ันไม่เป็น 

๘๖ 



 
ที่ดินซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามข้อ ๕ และไม่มีผู้คัดค้านภายในก าหนดเวลาที่
ประกาศตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ได้ 
  (๓) ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นตั้งอยู่ในต าบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่รักษา
พันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพื้นที่ที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและกรมป่าไม้
หรือกรมพัฒนาที่ดินยังไม่ได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้าม      
ล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศเพื่อ
การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หรือกรณีที่ขีดเขตแล้ว แต่ที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการ            
ท าประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตอุทยานแ ห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดินประกอบด้วยป่าไม้อ า เภอหรือผู้ที่ป่าไม้จังหวัด
มอบหมายส าหรับท้องที่ที่ไม่มีป่าไม้อ าเภอ เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอ าเภอ ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง ) และกรรมการอ่ืนตามที่เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ท าการตรวจพิสูจน์เสร็จแล้ว       
ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่ าสมควรออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ได้หรือไม่ เพียงใด 
ส าหรับที่ดินที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ขีดเขตหรือขีดเขตแล้วแต่ที่ดิน
ดังกล่าวมีอาณาเขตคาบเกี่ยวกับเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ให้แต่งต้ังผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเป็ น
กรรมการด้วย 
  ข้อ ๑๑ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินของคณะกรรมการตาม    
ข้อ ๑๐ (๓) แล้ว ปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาว รตามมติคณะรัฐมนตรี หรือปรากฏว่าที่ดินนั้นอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์หรือเขตที่ได้จ าแนกให้
เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ผู้ขอได้ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วย
กฎหมายมาก่อนวันที่ทา งราชการก าหนดให้ที่ดินน้ันเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และไม่มีคัดค้าน
ภายในก าหนดเวลาที่ประกาศตามข้อ ๑๐ (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้า ที่พิจารณา
ด าเนินการตามข้อ ๑๐ (๒) 
  ข้อ ๑๒  ใบแทนหนังสื อรับรองการท าประโยชน์ให้ใช้แบบ น ส.๓ และ น ส.๓ ก. หรือ         
นส. ๓ ข. แล้วแต่กรณี 
  การออกใบแทนหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีการ
ออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอนุโลม 
 

๘๗ 



 
หมวด ๓ 
โฉนดที่ดิน 

  ข้อ ๑๓ โฉนดที่ดินให้ใช้แบบ น.ส. ๔ จ. ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
  ในกรณีโฉนดที่ดินที่ออกเป็นโฉนดตราจองหรือตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ให้
มีค าว่า “โฉนดตราจอง” หรือ “ตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” ”  แล้วแต่กรณีไว้ใต้ตราครุฑ 
  ข้อ ๑๔  ที่ดินที่จะอ อกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและท า
ประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินส าหรับ
ที่ดินดังต่อไปนี้ 
  (๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง 
  (๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวล  
กฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวบถึงที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 
  (๓) ที่เกาะแต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ า 
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว ” หรือเป็นผู้มีสิทธิตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่
ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และ มาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 
  (๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ .ศ. 
๒๔๙๗  มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอ่ืน 
  (๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น 
  ข้อ ๑๕ การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘  แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม      
โดยพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ด าเนินการดังนี ้
  (๑) ให้มีการรังวัดท าแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน โดยให้เจ้าของที่ดินปักหลัก
หมายเขตที่ดินไว้ทุกมุมที่ดินของตน 
  (๒) ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้แทนให้ถ้อยค าตามแบบ น.ส. ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
  (๓) ก่อนแจกโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินประกาศการแจกโฉนดที่ดินให้ทราบมีก าหนด
สามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดินท้องที่ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอหรือ 
 

๘๘ 



ที่ว่าการกิ่งอ าเภอท้องที่ ที่ท าการแขวงหรือที่ท าการก าหนดท้องที่ และในบริเวณที่ดินน้ันแห่งละหนึ่งฉบับ    
ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ 
  ข้อ ๑๖ ในกรณีออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ และ มาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ .ศ.๒๕๑๕ 
ให้ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินยื่นค าขอตามแบบ น ส. ๑ ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้น าข้อ ๗ (๒) ข้อ ๑๐ (๒) 
และ (๓) ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ ๑๗ ในการออกแบบใบแทนโฉนดที่ดินให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) ในกรณีโฉนดที่ดินเป็นอันตรายหรือสูญหาย ให้เจ้าขอ งที่ดินยื่นค าขอและปฏิญาณตนต่อ
เจ้าพนักงานที่ดินโดยให้น าพยานหลักฐานมาให้เจ้าพนักงานที่ดินท าการสอบสวนจนเป็นที่เชื่อถือได้ และให้
เจ้าพนักงานที่ดินประกาศให้ทราบมีก าหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดิน
ท้องที่ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภ อหรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอท้องที่ ที่ท าการแขวงหรือที่ท าการก านันท้องที่ 
และในบริเวณที่ดินน้ัน  แห่งละหนึ่งฉบับในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเทศบาล อีกหนึ่งฉบับ ถ้ามี        
ผู้คัดค้านภายในเวลาที่ก าหนดและน าพยานหลักฐานมาแสดงให้เจ้าพนักงานที่ดินสอบสวนแล้วสั่งการไ ปตาม
ควรแก่กรณี ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในเวลาที่ก าหนด ให้ออกใบแทนให้ไปตามค าขอ 
  (๒) ในกรณีโฉนดที่ดินช ารุด ถ้าเจ้าของที่ดินน าโฉนดที่ดินที่ช ารุดน้ันมามอบและโฉนดที่ดิน
ที่ช ารุดน้ันยังมีต าแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประจ าต าแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และหรือชื่อ
และตราประจ าต าแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินตามแบบโฉนดที่ดินปรากฏอยู่ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ให้ออก
ใบแทนให้ไปได้ ถ้าขาดข้อความส าคัญดังกล่าวให้น าความใน (๑) มาใช้บังคับ 
  (๓) ในกรณีศาลมีค าสั่งหรือมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือผู้ใดมีสิทธิจด
ทะเบียนตามค าพิพากษาของศาล แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตราย ช ารุดหรือสูญหาย
ด้วยประการใด ให้ผู้มีสิทธิจดทะเบียนยื่นค าขอใบแทนแล้วให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) 
แล้วแต่กรณี 
  (๔) ในกรณีเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจในการยึดและขายทอดตลาดที่ดิ นของผู้ที่ค้างช าระภาษี
อากรหรือเงินค้างจ่ายใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  ขอให้ออกใบแทนโฉนดที่ดินส าหรับที่ดินดังกล่าวซึ่งเจ้า
พนักงานผู้มีอ านาจได้ยึดมาขายทอดตลาดแล้ว แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตราย ช ารุดหรือสูญหายด้วย
ประการใด ให้ถือหนังสือของเจ้าพนักงานดังกล่าวเป็นค าขอและด าเนินการท านองเดียวกับที่ก าหนดไว้ใน (๓) 
แต่ไม่ต้องสอบสวน 
  (๕) ในกรณีอธิบดีจะใช้อ านาจจ าหน่ายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่ได้โฉนดที่ดิน
มาหรือโฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตราย ช ารุด หรือสูญหายด้วยประการใด ให้ด าเนินการท านองเดียวกับที่ก าหนด
ไว้ใน (๔) แต่ไม่ต้องสอบสวน 

๘๙ 



  (๖) ในกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อ านาจเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินเพิกถอน
หรือแก้ไขรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘  แต่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินเป็น
อันตราย ช ารุดหรือสูญหายด้วยประการใด ให้ด าเนินการท านองเดียวกับที่ก าหนดไว้ใน (๔) แต่ไม่ต้อง
สอบสวน 
  ในกรณีที่ไม่ได้โฉนดที่ดินมาตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ถือว่าโฉนดที่ดินสูญหาย 
  ข้อ ๑๘ ใบแทนโฉนดที่ดินให้ใช้แบบ น.ส. ๔ จ. 
  การออกใบแทนโฉนดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
คนปัจจุบันหรือเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมายลงลายมือชื่อและประทับตราประจ าต าแหน่งของ           
เจ้าพนักงานที่ดินเป็นส าคัญ ให้มีค าว่า “ใบแทน ” ด้วยหมึกสีแดงไว้ด้านหน้าของโฉนดที่ ดิน ในสารบัญ        
จดทะเบียนให้ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิมด้วยหมึกสีแดง ถ้ามีรายการจดทะเบียนให้คัด
รายการด้วยหมึกแดงและให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและประทับตราใต้รายการสุดท้ายถ้าไม่มีรายการจด
ทะเบียน ให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อและประทับตราใต้วัน เดือน ปี ที่ออกโฉนดที่ดินฉบับเดิม 
  ส่วนโฉนดที่ดินฉบับส านักงานที่ดิน ในสารบัญจดทะเบียนให้มีค าว่า “ได้ออกใบแทนโฉนด
ที่ดินแล้ว” และวัน เดือน ปี ที่ออกด้วยหมึกสีแดงกับให้เจ้าพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อก ากับไว้ 
  ข้อ ๑๙ ในกรณีออกโฉนดที่ดินให้กับบุคคลตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ .ศ. ๒๔๙๗  ซึ่งได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ไว้แล้ว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎกระทรวงนี้ก าหนดไว้โดยอนุโลม 
 
     ให้ไว้  ณ  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
            เด่น   โต๊ะมีนา 
                รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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(ภาคผนวก ๔) 

 

บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ 
เพื่อออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์  ซ่ึงเกี่ยวกับเขตป่าไม ้

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
---------------------------  

  ตามที่กรมที่ดินและกรมป่าไม้ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์เพื่อออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์  ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและ
กรมป่าไม้ พ .ศ. ๒๕๒๔  ไว้แล้วนั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๑  เห็นชอบกับ
แนวทางด าเนินการขีดแนวเขตป่าไม้ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ และให้กรมพัฒนาที่ดินมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองการขีดแนวเขตป่าไม้ถาวรด้วย ประกอบกับมีเร่ืองอื่นๆ ในบั นทึกข้อตกลง
ดังกล่าว ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงให้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ
ตรวจพิสูจน์ฯ พ .ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์เพื่อ
ออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งเกี่ย วกับเขตป่าไม้ พ .ศ. ๒๕๓๔ แทน ต้ังแต่วันที่ ๑ 
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ในข้อตกลงนี้ 
  “เขตป่าไม้” หมายความว่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ 
เขตวนอุทยาน และให้หมายความรวมถึงเขตป่าไม้ถาวร (ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติใ ห้รักษาไว้เป็นสมบัติ        
ของชาต)ิ  ด้วย 
  “เขตป่า ” หมายความว่า เขตป่าไม้ตามบันทึกข้อตกลงนี้ ยกเว้นเขตป่าไม้ถาวร (ป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ) 
  “ระวาง ”  หมายความว่า ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และให้รวมถึงระวางรูปถ่ายทาง
อากาศที่ใช้ในราชการกรมที่ดินด้วย 
  ข้อ ๒ การตรวจสอบและการลงที่หมายหรือการถ่ายทอดแนวเขตป่าในแผนที่ระวางที่ใช้ใน
ราชการกรมที่ดิน ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตวนอุทยาน      
ซึ่งกรมป่าไม้มีหลักฐานการรังวัดท าแผนที่ ก าหนดขอบเขตที่แน่นอนแล้ว ในกรณีที่เขตป่าดังกล่าวใหญ่กว่า
เขตป่าไม้ถาวร กรมที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะจัดส่งระวางให้กรมป่าไม้หรือป่าไม้เขตท้องที่ แล้วแต่
กรณี ด าเนินการลงที่หมายหรือถ่ายทอดแนวเขตป่าลงในระวาง และแผ่นทาบระวางให้ถูกต้องตรงกัน  โดยให้ 

๙๑ 



ลงที่หมายต าแหน่งหลักเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือแผนที่ท้ายกฎกระทรวง หรือแผนที่ประกาศ
กรมป่าไม้ แล้วแต่กรณี ด้วยวงกลมสีแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ ม.ม. ขีดรอบด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัส และเขียน
หมายเลขประจ าหลักเขตน้ันๆ เช่น O๒ ขีดแนวเขตระหว่างหลักต่อหลักด้วยหมึ กสีแดง พร้อมทั้งเขียนชื่อป่า
สงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตวนอุทยาน แล้วแต่กรณี ลงตามแนวเขตป่านั้น 
  เขตป่าที่ได้มีการรังวัดแนวเขตป่าเสร็จก่อนข้อตกลงนี้ และยังมิได้มีการลงที่หมายหรือ
ถ่ายทอดแนวเขตป่าในระวาง ให้กรมที่ดินหรือเจ้า หน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประสานงานกับกรมป่าไม้หรือป่าไม้เขต
ท้องที่ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ด าเนินการลงที่หมายหรือถ่ายทอดแนวเขตป่าและรับรองเขตป่า
ต่อไป 
  ๒.๒ วิธีจัดส่งระวางดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจัดท าบัญชีระวางที่จะมอบให้เจ้าหน้าที่
ป่าไม้ไปด าเนินการตามข้อตกลงนี้  โดยให้มีชื่อ ........................ ................ .............  หมายเลข ......  แผ่นที่ ....  
ของระวาง ตามจ านวนที่ส่งมอบแต่ละคราว แล้วให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงลายมือชื่อไว้ในบัญชีทุกคร้ัง เมื่อ
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินรับคืนเมื่อใด ให้ลงวัน เดือน ปี ที่รับคืน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ส่งคืนและผู้รับคืนไว้เป็น
หลักฐานในบัญชีทุกคร้ัง 
  การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดังกล่าว  จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนับแต่วันที่
ได้รับระวาง 
  ข้อ ๓ การรับรองเขตป่าในระวาง 
  ๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ด าเนินการลงที่หมายหรือถ่ายทอดแนวเขตป่า ตามข้อ ๒ ลงลายมือชื่อไว้
ตรงแนวเขตป่าที่จดขอบระวางทุกด้าน หรือที่จุดตัดกับเขตป่าไม้ทุกด้าน พร้อมทั้งวงเล็บชื่อเต็มและวัน เดือน 
ปี ไว้ด้วย 
  ๓.๒ เมื่อได้ด าเนินการตามนัยดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขียนข้อความไว้ในที่ ว่าง
ด้านบนขวาของขอบระวางและแผ่นทาบระวางแผ่นน้ันๆ ว่า “ได้ตรวจสอบและลงแนวเขตป่าในระวางถูกต้อง
แล้ว เมื่อวันที่ ..   เดือน ............ พ.ศ. .... ” แล้วให้ลงลายมือชื่อพร้อมต าแหน่งก ากับไว้ด้วย 
  ข้อ ๔ เมื่อได้มีการขีดเขตป่าลงในระวางแล้ว หากเจ้าหน้าที่ป่าไม้แ ละเจ้าหน้าที่ที่ดินได้
ร่วมกันตรวจสอบ ปรากฏว่าที่ดินแปลงใดได้เดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์
อยู่ในเขตป่าทั้งแปลงหรือบางส่วน ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินด าเนินการตรวจสอบต่อไปว่าการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากปร ากฏว่าเป็นการออกโดยไม่ชอบ ก็ให้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาด าเนินการตาม มาตรา ๖๑ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป ถ้าหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินแปลงนั้นยังมิได้แจกให้แก่ราษฎร กรมที่ดินจะได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
  ข้อ ๕ การด าเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์เป็นการเฉพาะราย
ตาม มาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในเขตป่าไม้ ซึ่งมีหลักฐาน ส .ค.๑ หรือ ใบจอง หรือใบเหยียบย่ า 
หรือตราจอง ให้ปฏิบัติดังน้ี 
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  ๕.๑ การออกโฉนดที่ดินให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย        
ป่าไม้จั งหวัดหรือผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือผู้แทน นายอ าเภอท้องที่หรือผู้แทนและกรรมการอ่ืน
ตามที่เห็นสมควร ร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน 
  ๕.๒ การออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ ากิ่งอ าเภอแล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย ป่าไม้อ าเภอ หรือผู้ที่ป่าไม้
จังหวัดมอบหมาย ส าหรับท้องที่ที่ไม่มีป่าไม้อ าเภอ เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน อ าเภอ ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงาน
ปกครอง) และกรรมการอ่ืนตามที่เห็นสมควรร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน 
  ๕.๓ การออกหนังสือรับรองการท า ประโยชน์ในท้องที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกอ านาจ
หน้าที่ของนายอ าเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว  ให้น าความใน ข้อ ๕.๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
  ๕.๔ ในการตรวจพิสูจน์การครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดิน ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการดังนี ้
  ๕.๔.๑ ให้ตรวจพิสูจน์ ว่ามีการปลูกสร้างบ้านเรือน ปลูกไม้ยืนต้น ท านา ท าไร่ หรือท า
ประโยชน์อย่างอื่นจริงตามสมควรแก่สภาพของที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ท าประโยชน์ 
  ๕.๔.๕ ให้น าหลักฐานอ่ืนๆ เช่น รูปถ่ายทางอากาศ (ถ้ามี) ที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย 
  เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ ๕.๔ แล้ว ให้สรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแล้วแต่กรณี ว่าสมควร
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ให้ได้หรือไม่ เพียงใด 
  การแต่งตั้งคณ ะกรรมการตามข้อ ๕.๑, ๕.๒ และ ข้อ ๕.๓ กรณีที่ดินอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หรือหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือผู้ที่ท า
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเ ภอ หรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ
แล้วแต่กรณี เห็นว่าที่ดินดังกล่าวไม่สมควรออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ก็ให้พิจารณา
สั่งการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
  ข้อ ๖ การประสานงานในการระวังชี้แนวเขตป่าไม้เกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๖.๑ เมื่อกรมที่ดินได้ก าหนดแผนด าเนินการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ ในท้องที่อ าเภอและจังหวัดใด ให้ส่งแผนด าเนินงานให้กรมป่าไม้ทราบล่วงหน้าก่อนวัน
เร่ิมต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หรือทันทีที่ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
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  ๖.๒ เมื่อกรมป่าไม้รับแผนด าเนินการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ ตามข้อ ๖.๑ แล้ว กรมป่าไม้จะแจ้งแผนการเดินส ารวจดังกล่าวให้ป่าไม้เขตและป่าไม้จังหวัดท้องที่
ทราบ ให้ฝ่ายที่ดินประสานงานกับป่าไม้เขตและป่าไม้จั งหวัดท้องที่ ก่อนที่จะท าการเดินส ารวจบริเวณที่
ใกล้เคียงกับเขตป่าไม้ เพื่อด าเนินการตามข้อตกลงนี้ต่อไป 
  ๖.๓ ในการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่มีแนวเขต
ติดต่อกับเขตป่า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมป่าไม้จะมอบหมายให้เจ้าหน้ าที่ป่าไม้ที่เป็น
ข้าราชการระดับ ๒ ขึ้นไป ออกไประวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขตป่าแทน เมื่อได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินส าเนาระวางดังกล่าว พร้อมทั้งลงรายละเอียดชื่อเจ้าของที่ดินและจ านวนเนื้อที่ มอบให้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไว้เป็นหลักฐาน 
  ๖.๔ การรังวัดท าแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย สอบเขต  แบ่งแยกและรวมโฉนดที่ดิน 
ซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับเขตป่าไม้ กรมป่าไม้ขอมอบหมายให้ป่าไม้จังหวัดหรือผู้ที่ป่าไม้จังหวัดมอบหมาย        
ซึ่งจะต้องเป็นข้าราชการระดับ ๒ ขึ้นไป ออกไประวังชี้และลงชื่อรับรองแนวเขตป่าไม้แทน 
  ๖.๕ การตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์เฉพาะรายตรวจสอบ       
เน้ือที่แบ่งแยก และรวมหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับเขตป่าไม้ กรมป่าไม้               
ขอมอบหมายให้ป่าไม้อ าเภอ หรือผู้ที่ป่าไม้อ าเภอมอบหมาย หรือผู้ที่ป่าไม้จังหวั ดมอบหมายส าหรับท้องที่ที่
ไม่มีป่าไม้อ าเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเป็นข้าราชการระดับ ๒ ขึ้นไป ออกไประวังชี้และลงชื่อ
รับรองแนวเขตป่าไม้แทน 
  ๖.๖ เพื่อประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์ที่ดินและลงชื่อรับรองเขตที่ดินที่ติดต่อกับเขตป่าไม้   
ให้เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอ าเภอ อ านวย
ความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการขอดู ขอยืม หรือคัดระวางแผนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตาม    
ข้อ ๒.๒ โดยอนุโลม 
  ๖.๗ กรณี ข้อ ๖.๓ ,๖.๔ หรือ ข้อ ๖.๕ หากมีแนวเขตที่ดินติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติ หรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ขอมอบหมายให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หรือ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
หรือผู้ที่ท าหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว หรือผู้ที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หรือหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ
ผู้ที่ท าหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมอบหมาย ซึ่งจะต้องเป็นข้าราชการระดับ ๒ ขึ้นไป ออกไประวังชี้และลงชื่อ
รับรองแนวเขตแทน 
  ๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องออกไป
ด าเนินการตามข้อตกลงนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส่วนราชการที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด 
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  บันทึกข้อตกลงนี้ท าเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๓๔ 
 
  (ลงนาม)    ทิวา    สรรพกิจ   (ลงนาม)     ผัน   จันทรปาน 
                 (นายทิวา  สรรพกิจ)    (นายผัน   จันทรปาน) 
      อธิบดีกรมป่าไม้         อธิบดีกรมที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 ส าเนาถูกต้อง 
            ทรงชัย  พึ่งชมพู 
        (นายทรงชัย  พึ่งชมพู) 
นิติกร ๕ กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ 
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(ภาคผนวก ๕) 

 
ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
ค้าขอในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

------------------- 
 

  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน คร้ังที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จึงออก     
ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไข เกี่ยวกับค าขอ ในการวิเคราะห์
ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการ พัฒนาที่ดินว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
   “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ น้ า  และอินทรีย วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับ   
เน้ือดินด้วย 
  “การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน ” หมายความว่า การน าวิชาก ารวิทยาศาสตร์สาขา         
ต่าง  ๆ มาเป็นหลักในการปฏิบัติและด าเนินงานตามขั้นตอนกรรมวิธีและเทคนิคต่าง ๆ ร่วมกับการใช้   
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชนิด เพื่อให้ ได้มาซึ่งผลงานการตรวจวิเคราะห์ที่ปรากฏ    
เป็นตัวเลขและรายละเอียดข้อมูลของดินที่สาม ารถจะน าไปใช้ ให้เกิด ประโยชน์ต่อไปได้ในส่วนของงาน    
สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเกษตรกรรม วิศวกรรม และอุตสาหกรรม 
  “พืช” หมายความว่า พรรณพืชทุกชนิด  ส่วนหน่ึงส่วนใดของพืช เช่น หน่อ กิ่ง ใบ ราก หัว 
ดอก ผล เมล็ด ไม่ว่าที่ยังใช้ท าพันธุ์ได้หรือตายแล้ว 
  “การวิเคราะห์พืช ” หมายความว่า การวิเคราะห์ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เพื่อให้ ได้ทราบ     
ถึงความสัมพันธ์กับดิน 
  “เกษตรกร รม ” หมายความว่า การท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า                       
และกิจการอ่ืน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๙๖ 



 
  “สิ่งปรับปรุงดิน ” หมายความว่า วัสดุใด ๆ ที่ใส่ลงไปในดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ    
ปรับปรุงสมบัติดินให้มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช เช่น ปูน ยิปซัม ผงก ามะถัน ขี้เลื่อย ปุ๋ยคอก          
เศษซากพืช หรือวัสดุสังเคราะห์ปรับสภาพดิน  แต่มิได้ใช้เพื่อแทนปุ๋ย หรือเป็นปุ๋ย ถึงแม้ว่า บางชนิดจะมี      
ธาตุอาหารพืชก็ตาม 
  ข้อ ๔  บุคคลใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินท าการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน  หรือ
พืช หรือสิ่งปรับปรุงดิน ให้ยื่นค าขอ โดยตรง ต่อส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน         
หรือให้ยื่นค าขอต่อส านักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ 
  ในการยื่นค าขอ ให้เป็นไปตามแบบค าขอที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ ๕  เมื่อได้รับค าขอแล้ว หน่วยงานที่ท าการวิเคราะห์ จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบว่า      
จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ วันท าการ แต่ถ้าผู้ยื่นค าขอผ่านหน่วยงานพัฒนาที่ดินใน
ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ของกรมพัฒนาที่ดิน  ก าหนดเวลาให้เพิ่มเป็น ๑๐  วันท าการ  และค าขอ                         
ในกรณีที่มีการส่งตัวอย่างทางพัสดุไปรษณีย์เพื่อการวิเคราะห์ต รวจสอบ ให้เร่ิมนับวันต้ังแต่ วันที่หน่วยงานที่
ท าการวิเคราะห์ได้รับตัวอย่างและรับเร่ืองลงทะเบียน 
  ข้อ ๖  ขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน หรือพืช 
หรือสิ่งปรับปรุงดินตามค าร้องขอ ให้เป็นไปตามขั้นตอนท้ายระเบียบนี้ และด าเนินการให้แ ล้วเสร็จ ภายใน
ก าหนดเวลา ๔๕ วันท าการ นับแต่วันที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ เว้นแต่ การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินด้าน
แร่ และจุลสัณฐานดิน ตามค าร้องขอ ก าหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน ๘๕ วันท าการ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอ             
อยู่ใน ข่ายที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อการวิเ คราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน ให้เร่ิมนับวันต้ังแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอ          
ได้ช าระเงินค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นต้นไป 
  ข้อ ๗  ในการด าเนินการตามค าขอ ถ้าปรากฏว่า การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน  หรือพืช 
หรือสิ่งปรับปรุงดิน ไม่สามารถกระท าให้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์จะโดยเหตุ ขัดข้องประการใด หน่วยงานที่
รับผิดชอบการวิเคราะห์จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที 
  ข้อ ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการ ตามระเบียบนี้ 

     ประกาศ  ณ  วันที ่๒๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
     (ลงนาม)          ศุภชัย   โพธิ์สุ       

               (     นายศุภชัย   โพธิ์สุ      ) 
             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
           ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

๙๗ 



๑/๓ 
 

ขั้นตอนการด้าเนินงานวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน พืช สิ่งปรับปรุงดิน 

(ส้าหรับตัวอย่างดิน พืช สิ่งปรับปรุงดิน ๑ – ๒๕ ตัวอย่าง) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเวลานับตั้งแต่รับเร่ืองลงทะเบียนให้รหัสตัวอย่างดินถึงจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้รับบริการประมาณ  
๔๕ วันท าการ ยกเว้นการวิเคราะห์ตรวจสอบดิน ด้านแร่และจุลสัณฐานดินประมาณ ๘๕ วันท าการ 

เจ้าหน้าที่พิจารณา ตามระเบียบข้อ 5 

( 3 ถึง 10 วันท าการ ) 

ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที ่
รับเรื่อง ลงทะเบียน ให้รหัสตัวอย่างดิน 

( 1 วันท าการ ) 

ท าการผึ่ง อบ และบดตัวอย่าง 
( 12 วันท าการ ) 

จัดส่งตัวอย่างให้หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบวิเคราะห์ 
( 1 วันท าการ ) 

ด าเนินการตรวจสอบ ตรวจวัด 
วิเคราะห์ตามขั้นตอน 
และ วิธีทางวิทยาศาสตร์ 
ส่งข้อมูลผลวิเคราะห ์

( 25 วันท าการ ) 

ด าเนินการตรวจสอบ ตรวจวัด 
วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินด้านแร่ 

และจุลสัณฐานดิน 
ส่งข้อมูลผลวิเคราะห ์

( 65 วันท าการ ) 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ 
( 2 วันท าการ ) 

จัดส่งข้อมูลใหแ้ก่ผู้รับบริการ 
( 1 ถึง 4 วันท าการ ) 

๙๘ 



 
 

ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับค้าขอ 

ในการบริการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีเป็นการเฉพาะราย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

--------------------------------- 
. 

  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา  ๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติพั ฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับมติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  จึงออก
ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอในการบริการแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอในการบริการแผนที่ หรือ ข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย  
พ.ศ. ๒๕๕๓” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “แผนที่ ” ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธ ภาพถ่ายออร์โธ แผนที่ลายเส้น            
แผนที่ภาพถ่ายผสมลายเส้น และแผนที่เฉพาะเร่ือง ทั้งที่พิมพ์ลงบนวัสดุใด ๆ และที่บันทึกในรูปแบบ          
ซึ่งคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รับรู้ได้ 
  “ข้อมูลทางแผนที่ ” ได้แก่ ภาพถ่ายหรือรูปถ่ายทางอากาศ ข้อมูลหมุดหลักฐานทางแผนที่          
ค่าพิกัดจุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศ  แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เส้นชั้นความสูงและข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ทั้งที่พิมพ์ลงบนวัสดุใด  ๆ และที่บันทึกในรูปแบบซึ่ง คอมพิวเตอ ร์หรืออุปกรณ์               
อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รับรู้ได้ 
  “หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือส่วนราชการ          
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น           
โดยพระราชบั ญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มี                           
พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ 
  “อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
  “เอกชน” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย       
และมิใช่ชาวต่างประเทศ 
 

๙๙ 

 



๑/๒ 
 

  ข้อ ๔  แผนที่ หรือ ข้อมูลทางแผนที่ ที่กรมพัฒนาที่ดินผลิต หรือจัดหามาเพื่อบริการ                          
มีหลักเกณฑใ์นการให้บริการ ดังนี้ 

 (๑) ให้บริการแผนที่ หรือข้อมูลทางแผนที่แก่หน่วย งานของรัฐ  ยกเว้นแผนที่และ ข้อมูล  
ทางแผนที่ บริเวณที่กรมแผนที่ทหาร   ได้ระบุว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือ เสียหายต่อ                
ผลประโยชน์ของชาติจะ พิจารณาตัดทอนหรือปิดบังอ าพราง ข้อมูลที่เป็นพื้นที่สงวนและเป็นความลับ          
ของทางราชการทหารไว้  ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐใดมีความประสงค์จะขอรับบริการข้อมู ลบริเวณดังกล่าว 
จะต้องน าหลักฐานการได้รับอนุมัติ การขอรับบริการแผนที่และข้อมูลทาง แผนที่บริเวณดังกล่าวจาก          
หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศมายื่นแสดง จึงจะพิจารณาให้บริการตามความจ าเป็น 

(๒) ให้บริการแผนทีห่รือข้อมูลทางแผนที่แก่เอกชน ยกเว้นแผนที่และข้อมูลทางแผนที่บริเวณที่
กรมแผนที่ทหาร ได้ระบุว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือเสียหายต่อผลประโยชน์ ของชาติ 
โดยจะ พิจารณาตัดทอนหรือปิดบังอ าพราง ข้อมูลที่ เป็นพื้นที่สงวนและเป็นความลับของทางราชการทหาร
ดังกล่าวออกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

(๓) แผนที่ หรือ ข้อมูลทางแผนที่ ในข้อ ๔ (๑) และ (๒) รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ  
ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนั้น กรมพัฒนาที่ดินจะพิจารณาให้บริการตามความจ าเป็นของโครงการ 
  ข้อ ๕  การขอ รับบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ให้หน่วย งานของรัฐ เอกชนที่ขอรับ       
บริการ ท าหนังสือแจ้งความประสงค์ หรือความต้องการแ ผนที่และข้อมูลทางแผนที่ยื่นต่ออธิบดีกรมพัฒนา        
ที่ดิน โดยระบุวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ และขอบเขตพื้นที่โครงการ หรือ หลักฐานเอกสาร สิทธิการ
ครอบครอง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
  หนังสือขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ให้ลงนามโดยบุคคลต่อไปนี้ 
  (๑)  หน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือ 
  (๒)  เอกชน 
 (ก) บริษัท  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
 (ข) บุคคลธรรมดาต้องลงนามด้วยตนเอง 
  ข้อ ๖  ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเป็นลายลักษ ณ์อักษร                    
มีอ านาจอนุมัติให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
  ข้อ ๗  การขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ ให้ผู้ขอรับบริการปฏิบัติดังนี้ 

(๑ ) กรณีผู้ขอรับบริการเป็นหน่วย งานของรัฐ ให้ท าหนังสือ การขอรับบริการยื่น  
ต่อกรมพัฒนาที่ดิน  หรือส านักง านพัฒนาที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินท้องที่ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่และ เมื่อ       
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจตามข้อ ๖ แล้ว ให้มาช าระค่าบริการด้วยเงินสด เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค  ณ           

๑๐๐ 



๑/๓ 
 

ฝ่ายการเงิน กองคลัง  กรมพัฒนาที่ดิน  หรือโอนเงินเข้าบัญชี กรมพัฒนา ที่ดิน และน าหลักฐานการ          
ช าระเงิน บันทึกข้อตกลงและแบบขอรับบริการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการเพื่อขอรับแผนที่ หรือ       
ข้อมูลทางแผนที่ที่ขอรับบริการ  กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อขอรับแผนที่  หรือข้อมูลทางแผนที่ ได้ด้วย              
ตนเอง ให้ท าหนังสือมอบอ านาจบุคคลอ่ืนมารับแทนได้ 

(๒) กรณีผู้ขอรับบริการเป็นเอกชน ให้ท าหนังสือการขอรับบริการมายังกรมพัฒนาที่ดิน          
หรือส านักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่และ เมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้มี
อ านาจตามข้อ ๖ แล้ว  ให้มาช าระค่าบริการด้ วยเงินสด เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค  ณ    ฝ่ายการเงิน กองคลัง            
กรมพัฒนาที่ดิน หรือโอนเงินเข้าบัญชีกรมพัฒนาที่ดิน และน าหลักฐานการช าระเงิน บันทึกข้อตกลงและ           
แบบขอรับบริการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อขอรับแผนที่ หรือ ข้อมูลทางแผนที่ ที่ขอ รับบริการ  
กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อขอรับแผนที่ หรือ ข้อมูลทางแผนที่ ได้ด้วยตนเอง ให้ท าหนังสือ  
มอบอ านาจบุคคลอ่ืนมารับแทนได้ 

การยื่นค าขอ ให้เป็นไปตามแบบค าขอที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้  
  ข้อ ๘  หน่วยงานผู้ให้บริการ แผนที่ หรือข้อมูลทางแผนที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อรั กษา        
ความปลอดภัยและติดตามข้อมูลการให้บริการได้ภายหลัง และให้ปฏิบัติดังน้ี 

(๑) กรณีการให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ในรูปเอกสาร ให้ประทับหมายเลข                
ณ บริเวณส่วนล่างด้านหน้าและบริเวณส่วนกลางด้านหลังของแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ทุกฉบับ แล ะ              
ให้ประทับข้อความว่า “แผนที่เป็นเอกสารปกปิดของทางราชการ ผู้ใช้ต้องระวังรักษาเพื่อความปลอดภัย           
ของประเทศ ” เป็นข้อควรระวังไว้ ณ ตอนบนด้านหน้าของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ทุกฉบับ  
ณ ต าแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน 

(๒) กรณีการให้บริการแผน ที่หรือข้อมูลทางแผนที่เชิงเลข ต้องเพิ่มลายน้ าเข้าในแผนที่          
และข้อมูลทางแผนที่เชิงเลข 

(๓ )  รายงานสถิติการให้บริการแผนที่ หรือ ข้อมูลทาง แผนที่ ให้ อธิบดีทราบเป็น                        
ประจ า ทุกเดือน โดยระบุชื่อบุคคล / หน่วยงานผู้ขอรับบริการ เหตุผลการน าไปใช้ งาน จ านวนของ             
จ านวนเงิน และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 
 ข้อ ๙  การรับช าระเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงินและการน าส่งเงิน  

(๑) การรับช าระเงินค่าบริการแผนที่และ ข้อมูลทางแผนที่ ให้ฝ่ายการเงิน กองคลัง           
กรมพัฒนาที่ดิน ออกหลักฐานการรับช าระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ช าระเงิน 

 
 

๑๐๑ 



 
(๒)  การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการน าเงินส่งคลังเป็นรายได้ แผ่นดิน ให้กองคลัง                  

กรมพัฒนาที่ดิน ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 

                ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
         (ลงนาม)    ศุภชัย   โพธิ์สุ    
        ( นายศุภชัย   โพธิ์สุ ) 
             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
           ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                       ประธานกรรมการพัฒนาที่ดิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๒ 



 
 
 
 

 ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับค้าขอให้ปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้้า 

เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

--------------------- 
 

  อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา  ๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับมติคณะก รรมการพัฒนาที่ดิน  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  จึงออก
ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอในการวิเคราะห์
ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบคณะกรร มการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอให้ปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ าเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓ ” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

“การปรับปรุงดิ นหรือที่ดิน ” หมายความว่า การกระท าใด  ๆ ต่อดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของดินและที่ดินและหมายความรวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์ เพราะการใช้ประโยชน์ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ให้สูงขึ้น 

“การอนุรักษ์ดินและน้ า ” หมายความว่า การ กระท าใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการระวังป้องกัน 
รักษาดินและที่ดิน ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมสูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการรักษาน้ าในดินหรือบนผิวดินให้คงอยู่เพื่อรักษาดุลธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ในทางเกษตรกรรม 

“การชะล้างพังทลายของดิน” หมายความว่า ปรากฏการณ์ซึ่งที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะพังทลาย
ด้วยพลังงานที่เกิดจากน้ า ลม หรือ โดยเหตุอ่ืนใดให้เกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเน้ือดิน หรือความ 
อุดมสมบูรณข์องดิน 

 
 

 

๑๐๓ 



๑/๒ 
 
“มาตรการวิธีกล ” หมายความว่า วิ ธีการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยการก่อสร้างโครงสร้าง 

ทางวิศวกรรม โดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดับ  คันดินกั้นน้ า ขั้นบันไดดิน คูรับน้ าขอบเขา  บ่อน้ าในไร่นา
หรืออ่ืน ๆ 

“มาตรการวิธีพืช ” หมายความว่า วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยวิธีการทางพืช โดยการปลูก
พืชหรือใช้ส่วนใด ๆ ของพืช ท าให้เป็นแถบหรือเป็นแนว หรือปกคลุมผิวดินหรืออ่ืน ๆ 

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  
  ข้อ ๔   เอกชนรายใดประสงค์ให้กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดิน              
และน้ า  ส าหรับที่ดินที่ตนมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือที่ดินที่ ตนได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ได้         
โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการเฉพาะราย ให้ยื่นค าขอ ให้ด าเนินการ ณ กรมพัฒนาที่ดิน หรือ ส านักงาน    
พัฒนาที่ดินเขตหรือสถานีพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ 
  ในการยื่นค าขอ ให้เป็นไปตามแบบค าขอที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ ๕  ภายใน  ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอตามข้อ ๔ ให้หน่วยงาน ที่ได้รับค าขอ เสนอ
ความเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวควรจะด าเนินการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ าประการใด  
พร้อมค าขอดังกล่าวไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ 
  ข้อ ๖  ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งตามค า ขอ ผู้ขอจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดิน หรือ
ที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ า ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ข้อ ๗  การยื่นค าขอให้กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงดินหรือที่ดินหรือการอนุรักษ์ดินและน้ าเป็น
การเฉพาะราย  ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการลง ทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบ ของทาง          
ราชการ และด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ แล้วพิจารณาว่าที่ดินแปลงดังกล่าวควรจะด าเนินการประการใด          
จึงเสนอความเห็นพร้อมค าขอไปยังอธิบดีภายใน ๓๐ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
  ในกรณี ปราก ฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไข ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข ภายใน ๗ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
  ข้อ ๘  การด าเนินงานปรับปรุงดินหรือที่ดินเฉพาะราย ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑)  เมื่ออธิบดีได้รับเร่ืองตามข้อ ๗ แล้ว ให้พิจารณาส่ง เร่ืองให้ ส านักวิจัยและ พัฒนาการ
จัดการที่ดิน หรือส านักงานพัฒนาที่ดินเขตที่รับผิดชอบ หรือกองช่างแล้วแต่กรณีภายใน ๓ วันท าการ    
นับแต่วันรับเร่ือง 

(๒)  ให้หน่วยงานที่อธิบดีสั่งการตามข้อ ๑ ค านวณค่าใช้จ่ายในการส ารวจ ภูมิประเทศและ
การเก็บตัวอย่างดิน เพื่อวิเคราะห์ดนิเบื้องต้นตามอัตราที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะรายพ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง            

๑๐๔ 



๑/๓ 
 

ออกตามความในพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ เสนอ ความเห็นไปยังอธิบดี  
ภายใน ๑๐ วันท าการนับตั้งแต่วันรับเร่ืองจากอธิบดี 

(๓)  ให้อธิบดีพิจารณาสั่งการว่าจะอนุมัติตามค าขอหรือไม่ แล้วมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่น  
ค าขอทราบ ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากเจ้าหน้าที่ ตามข้อ (๒) 
  ในกรณีมีค าสั่งอนุมัติตามค าขอตามวรรคแรก ให้แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ ยื่นค าขอทราบด้วย  และ
ให้ผู้ยื่นค าขอช าระเงิน ภายใน ๑๕ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  ข้อ ๙  เมื่อผู้ยื่นค าขอช าระค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการ ดังน้ี 

(๑)  เก็บตัวอย่างดินแล้ว ส่งตัวอย่างดินให้หน่วยงานวิเคราะห์ดินภายใน ๕ วันท าการนับแต่
วันที่ได้รับช าระค่าใช้จ่าย  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์ดิน ด าเนินการวิเคราะห์ดินภายในระยะเวลาตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ พัฒนาที่ดินว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอในการ
วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๒)  ออกแบบจัดระบบการปรับปรุงดินหรือที่ดิน และพิจารณาให้ ค าแนะน าการจัดการดิน
และการปรับปรุงดินหรือที่ดินภายใน ๑๐ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับผลการวิเคราะห์ดิน 

(๓)  ออกแบบ พิมพ์แบบ และเขียนรายงาน ภายใน ๑๐ วันท าการ 
(๔)  รายงานอธิบดี แล้วส่งแบบให้ผู้ยื่นค าขอภายใน ๓ วันท า การ นับแต่ วันที่ อธิบดี    

รับทราบ 
  ข้อ ๑๐  การด าเนินการอนุรักษ์ดินและน้ าเป็นการเฉพาะราย  ให้ด าเนินการดังนี ้ 

(๑)  เมื่ออธิบดีได้รับเร่ืองตามข้อ  ๗ แล้ว ให้พิจารณาส่งเร่ือง ให้ส านักงานพัฒนาที่ดินเขตที่
รับผิดชอบ หรือกองแผนที่  แล้วแต่กรณีภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันรับเร่ือง  

(๒)  ให้หน่วยงานที่อธิบดีสั่งการตาม (๑) ส ารวจข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น และค านวณ         
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภูมิประเทศ ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุ รักษ์ดินและน้ าเป็นการเฉพาะราย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ เสนอพร้อมความเห็น ภายใน  
๑๐ วันท าการ นับแต่วันรับเร่ืองจากอธิบดี แล้วให้ส่งเร่ืองไปยังกองช่าง หรือส านักวิจัยและพัฒนาการ  
จัดการที่ดิน หรือส านักงานพัฒนาที่ดินเขตที่รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี 

(๓)  ให้หน่วยงานที่ได้รับเร่ือง ตาม (๒) พิจารณาก าหนดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเบื้องต้น
และค านวณค่าใช้จ่ายในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ตามที่ระบุในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ าเป็นการ 

 

๑๐๕ 



๑/๔ 
 
เฉพาะราย พ .ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ แล้ว

เสนอความเห็น ไปยังอธิบดีภายใน ๓๐ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ถือครองที่ดิน 
(๔)  ให้อธิบดีสั่งการ  ว่าจะอนุมัติตามค าขอหรือไ ม่ แล้วมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ

ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากเจ้าหน้าที่ ตามข้อ (๓) 
  ในกรณีมีค าสั่งอนุมัติตามค าขอตามวรรคแรก ให้แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่นค าขอทราบและช าระ
เงินภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  ข้อ ๑๑  เมื่อผู้ยื่นค าขอช าระค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 

(๑)  ส ารวจภูมิประเทศและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและออกแบบอนุรักษ์ดินและน้ า
ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 

 (๒)  ส ารวจดินหรือที่ดินเพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและ น้ า อย่างละเอียด 
ภายใน ๑๕ วันท าการ 

(๓)  ออกแบบและเขียนแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ภายใน ๑๕ วันท าการ 
(๔)  ก าหนดมาตรฐานงานและประเมินราคางาน ภายใน ๑๐ วันท าการ 
(๕)  เสนอแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อลงนามอนุมัติแบบภายใน ๕ วันท าการ 
(๖)  พิมพ์แบบอนุรักษ์ดินและน้ าภายใน ๓ วันท าการ 
(๗)  รายงานอธิบดีทราบ แล้วส่งแบบให้ผู้ยื่นค าขอภายใน ๕ วันท าการ 

   ข้อ ๑๒  ระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบนี้ให้ใช้บังคับพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร ่
  ข้อ ๑๓  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการ ตามระเบียบนี้ 

 

           ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
       (ลงนาม)     ศุภชัย   โพธิ์สุ  
      ( นายศุภชัย   โพธิ์สุ ) 
             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
           ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                                  ประธานกรรมการพัฒนาที่ดิน 

 
 
 

 

๑๐๖ 



(ภาคผนวก ๖) 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

------------------------------ 
 

  ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๓ ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ออกระเบียบวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๘) และ มาตรา ๑๑ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน     
จึงออกร ะเบียบไว้  ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วยวิธีการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด พ .ศ. ๒๕๕๓ ” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา            
เป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) พิจารณากลั่นกรองการจ าแนกประเภทที่ดิน  
(๒) พิจารณากลั่นกรองการประกาศก าหนดเขตส ารวจที่ดิน การประกาศเขต

ส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ า และประกาศเขตส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน  
(๓) พิจารณากลั่นกรองกา รวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก าหนด

บริเวณการใช้ที่ดิน และการก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า  
(๔) พิจารณากลั่นกรองการประกาศเขตส ารวจควบคุมการใช้ที่ดินที่มีการใช้ 

หรือท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใดที่จะท าให้ที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร และการประกาศเขตควบคุมการใช้ที่ดิน  

(๕) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างานได้ตามความจ าเป็น  
(๖) รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
 

๑๐๗ 



 
  ข้อ ๔ ในการพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของค ณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน
จังหวัดตามข้อ ๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ าแนกประเภทที่ดิน ตามมาตรา ๙ (๑) การประกาศก าหนด
บริเวณการใช้ที่ดิน การประกาศก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า การประกาศควบคุมการใช้ที่ดิน         
ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ เพื่อก าหนดมาตรการอย่างใดอย่าง หนึ่ง ตามมาตรา ๑๕ แห่ง
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ . ๒๕๕๑ นั้น ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดแต่งตั้ง
คณะท างานเฉพาะเร่ืองขึ้นประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ รวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ วจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณา  
  ข้อ ๕ เมื่อคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดได้รับรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจากคณะท างานเฉพาะเร่ืองแล้วให้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณา ภายใน ๔๕ วัน         
นับแต่วันที่ ได้รับเร่ือง ผลเป็นประการใดให้รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  
  ข้อ ๖ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดให้น าบทบัญญัติว่าด้วย
คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมกา รพัฒนาที่ดินจังหวัดโดยอนุโลม  
  ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
       ประกาศ  ณ วันที่     ๑๑   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
      (ลงนาม)      ศุภชัย  โพธิ์สุ 
                                  (นายศุภชัย  โพธิ์สุ) 
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 
                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                 ประธานคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑๐๘ 



 
(ภาคผนวก ๗) 

 
ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

ที่  ๑  /๒๕๕๒ 
เร่ือง     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด 

 

------------------------------ 
 

 เพื่อให้การพัฒนาที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความใน         
มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ในการประชุมครั้งที่           
๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด ประกอบด้วย   
 ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด       ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. ปลัดจังหวัด                รองประธานอนุกรรมการ 
 ๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด     อนุกรรมการ 
 ๔. นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่เกี่ยวข้อง  อนุกรรมการ 
 ๕. ผู้แทนกองทัพภาคที่รับผิดชอบในพื้นที่     อนุกรรมการ 
 ๖. หัวหน้าส านักงานจังหวัด      อนุกรรมการ 
 ๗. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด      อนุกรรมการ 
 ๘. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด      อนุกรรมการ 
 ๙. นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า     อนุกรรมการ 
      ประจ ากิ่งอ าเภอในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐. ธนารักษ์พื้นที่       อนุกรรมการ 
 ๑๑. ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    อนุกรรมการ 
 ๑๒. ผู้แทนกรมป่าไม้       อนุกรรมการ 
 ๑๓. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  อนุกรรมการ 
 ๑๔. ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   อนุกรรมการ 
 ๑๕. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      อนุกรรมการ 
 ๑๖. เกษตรจังหวัด       อนุกรรมการ 
 ๑๗. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด       อนุกรรมการ 

๑๐๙ 



 
 
 ๑๘. ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด)    อนุกรรมการ 
 ๑๙. ผู้อ านวยการเขตเกษตรเศรษฐกิจ     อนุกรรมการ 
 ๒๐. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขตที่รับผิดชอบในพื้นที่  อนุกรรมการ 
 ๒๑. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน      อนุกรรมการ 
 ๒๒. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓. เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 ๑) พิจารณากลั่นกรองการจ าแนกประเภทที่ดิน 
 ๒) พิจารณากลั่นกรองการประกาศก าหนดเขตส ารวจที่ดิน การประกาศเขตส ารวจ การอนุรักษ์ดินและ
น้ า และประกาศเขตส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน 
 ๓) พิจารณากลั่นกรองการวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน และการ
ก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 ๔) พิจารณากลั่นกรองการประกาศเขตส ารวจควบคุมการใช้ที่ดินที่มีการใช้ หรือท าให้เกิดการปนเปื้อน
ของสารเคมี หรือวัตถุอ่ืนใดที่จะท าให้ที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และการ
ประกาศเขตควบคุมการใช้ที่ดิน 
 ๕) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างานได้ตามความจ าเป็น 
 ๖) รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองต่อคณะกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 ๗) ปฏบิัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาที่ดินมอบหมาย 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
          (ลงนาม)     ธีระ  วงศ์สมุทร 
           (นายธีระ   วงศ์สมุทร) 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
             ประธานคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
 
 

๑๑๐ 



 
ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

ที่ ๑  /๒๕๕๓ 
เร่ือง     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ 

------------------------------ 
 

  ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓  
ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดินแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาด้านกฎหมายและระเบียบ 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑  และมติ
คณะกรรมการพัฒนาที่ ดินในคราวประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ .ศ. ๒๕๕๓  จึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  ๑.  องค์ประกอบ 

๑.๑    รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          ประธานอนุกรรมการ 
           หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต 
๑.๒    นายนภดล  เภรีฤกษ์   ผู้อ านวยการส านักหลักนิติบัญญัติ    อนุกรรมการ 

                   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑.๓    นายวุฒิชาติ   สิริช่วยชู ผู้เชี่ยวชาญด้านส ารวจและจ าแนกดิน    อนุกรรมการ 
๑.๔    นายพิทยากร   ลิ่มทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ า    อนุกรรมการ 
๑.๕    ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน     อนุกรรมการ 
๑.๖    ผู้อ านวยการส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน    อนุกรรมการ 
๑.๗    ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน    อนุกรรมการ 
๑.๘    ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่    อนุกรรมการ 
๑.๙    ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย       อนุกรรมการ 
          ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑.๑๐  เลขานุการกรม         อนุกรรมการ 
๑.๑๑  นายโสภณ   ชมชาญ พนักงานราชการพิเศษ     อนุกรรมการ 
๑.๑๒  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน           อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๓  ผู้อ านวยการส่วนนิติการ               อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๔  นายไชยวัฒน์  เวสารัชตระกูล   นิติกรช านาญการ    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑๑ 

/๒. อ านาจ... 



๒ 
 

  ๒.  อ านาจหน้าท่ี  
ให้คณะอนุกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
๒.๑  พิจารณา  ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบที่ออก 

โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ 
๒.๒  พิจารณาตีความระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
๒.๓  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาที่ดินมอบหมาย  

 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       (ลงนาม)           ศุภชัย    โพธิ์สุ 
               (นายศุภชัย    โพธิ์สุ) 
      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                            ประธานคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๑๒ 



(ภาคผนวก ๘) 
 

                                       ตัวอย่าง 
 

 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เร่ือง  ก าหนดให้พื้นที่  ต าบลหูล่อง  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นเขตส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

-----------------------------------  
 
  ด้วยกรมพัฒนาที่ดินมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการส ารวจเพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติของดินแล ะความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน  เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗   แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ .ศ. ๒๕๕๑  
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  จึงได้มีมติในคราวการประชุม  คร้ังที่ ../.... เมือ่วันที่ ............................ 
  ก าหนดให้พื้นที่  ต าบลหูล่อง  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเขตส ารวจเพื่อ
ก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี ..  เดือน ........ พ.ศ. .... 
                    .................................................. 
                 (                                                       ) 
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      ประธานคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
 
 

 

๑๑๓ 



 
                   ตัวอย่าง 
 

แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) 

เร่ือง  ก าหนดให้พื้นท่ี  ต าบลหูล่อง  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นเขตส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

มาตราส่วน  ๑: .... 
 
  

 
 
 
 
 
 
      แผนที ่
 
 
 
 
เครื่องหมาย 
                        บริเวณการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                ..................................... 
        .                      เขตจังหวัด                  (.....................................) 
        ..               เขตอ าเภอ                    ต าแหน่ง .....................................  
                        ทางหลวง 
                         ทางรถไฟ                                ..................................... 
                          แม่น้ า                  (.....................................)  
                         หมู่บ้าน  บ้าน                   ต าแหน่ง .....................................  
 

เหนือ 

ตะวันออก ตะวันตก 

ใต้ 

ผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

๑๑๔ 







        (ภาคผนวก ๙) 
                  ตัวอย่าง 
 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  ก าหนดให้พื้นท่ี  ต าบลหูล่อง  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นบริเวณการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

-------------------------------  
 
  ด้วยปรากฏว่าในพื้นที่ต าบลหูล่อง  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดิน
มีความเหมาะสมต่อการเกษตรและรัฐได้ลงทุนจัดท าโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรไว้เรียบร้อย
จนสามารถใช้ท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒   แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิ น  พ .ศ. 
๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
ออกประกาศเพื่อก าหนดให้พื้นที่  ต าบลหูล่องอ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นบริเวณ
การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
 
 
 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี ..  เดือน ........ พ.ศ. .... 
                    .................................................. 
                 (                                                       ) 
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      ประธานคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
 
หมายเหต ุ ในการประกาศก าหนดบริเวณตามมาตรา ๑๒ ให้ก าหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งลงใน
ประกาศด้วย 
 
 

 

๑๑๕ 



 
                  ตัวอย่าง 
 

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  ก าหนดให้พื้นท่ี  ต าบลหูล่อง  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นบริเวณการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
มาตราส่วน  ๑: .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      แผนที ่
 
 
 
 
เครื่องหมาย 
                        เขตส ารวจเพื่อก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม              ..................................... 
        .                      เขตจังหวัด                  (.......................... ...........) 
        ..               เขตอ าเภอ                    ต าแหน่ง .....................................  
                        ทางหลวง 
                         ทางรถไฟ                                ..................................... 
                          แม่น้ า                  (.....................................)  
                         หมู่บ้าน  บ้าน                   ต าแหน่ง .....................................  
 

เหนือ 

ตะวันออก ตะวันตก 

ใต้ 

ผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

๑๑๖ 



(ภาคผนวก ๑๐) 
 
 

                  ตัวอย่าง 
 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  ก าหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ าห้วยน้ ารี ต าบลจริม ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เป็นเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 

-----------------------------------  
 
  ด้วยปรากฏว่าพื้นที่ในลุ่มน้ าห้วยน้ ารี  ต าบลจริม ต าบลน้ าหมัน  อ าเภอท่าปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เกิดการ  การชะล้างพังทลายของดินขึ้นอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มว่า                    
จะทวีคว ามรุนแรงยิ่งขึ้น  อันจะมีผลให้ทรัพยากรที่ดินของชาติ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเสียหายต่อไปในอนาคตได้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ .ศ. ๒๕๕๑
รัฐม นตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน          
ออกประกาศเพื่อก าหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ าห้วยน้ ารี  ต าบลจริม  ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา  จังหวัด
อุตรดิตถ์ เป็นเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า 
  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี ..  เดือน ........ พ.ศ. .... 
                    .................................................. 
                 (                                                       ) 
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      ประธานคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
 
หมายเหต ุ ในการประกาศก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ าตามมาตรา ๑๓ ให้ก าหนดมาตรการอย่างใดอย่าง
หนึ่งลงในประกาศด้วย 
 

 

๑๑๗ 



 
 

                  ตัวอย่าง 
 

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  ก าหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ าห้วยน้ ารี ต าบลจริม ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เป็นเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า 
มาตราส่วน  ๑: .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      แผนที ่
 
 
 
 
เครื่องหมาย 
                        เขตการอนุรักษ์ดินและน้ า                 ..................................... 
        .                      เขตจังหวัด                  (.....................................) 
        ..               เขตอ าเภอ                    ต าแหน่ง .....................................  
                        ทางหลวง 
                         ทางรถไฟ                                .......................... ........... 
                          แม่น้ า                  (.....................................)  
                         หมู่บ้าน  บ้าน                   ต าแหน่ง .....................................  
 

เหนือ 

ตะวันออก ตะวันตก 

ใต้ 

ผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

๑๑๘ 



(ภาคผนวก ๑๑) 
 

                  ตัวอย่าง 
 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  ก าหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ตาว ต าบลท่าสายลวด ต าบลแม่สอด ต าบลพระธาตุผาแดง 

ต าบลแม่ตาว  และต าบลแม่กุ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
เป็นเขตส ารวจเพื่อควบคุมการใช้ที่ดินห้ามมิให้ใช้เพื่อการปลูกพืชอาหาร 

----------------------------  
 
  ด้วยปรากฏว่าในพื้นที่ในลุ่มน้ าแม่ตาว  ต าบลท่าสายลวด  ต าบลแม่สอด  ต าบล         
พระธาตุผาแดง  ต าบลแม่ตาว  และต าบลแม่กุ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ได้เกิดกา รปนเปื้อนของ      
สารแคดเมี่ยมจนท าให้ประชาชนที่บริโภคข้าวที่ผลิตในพื้นที่ลุ่มน้ ามีปัญหาด้านสุขภาพอย่างรุนแรง  
รวมทั้งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกในอนาคตได้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔   แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ .ศ. 
๒๕๕๑ คณะกรรมการ พัฒนาที่ดิน  จึงได้มีมติในคราวการประชุม  คร้ังที่ ../.... เมื่อวันที่ 
............................  ก าหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ตาว  ต าบลท่าสายลวด ต าบลแม่สอด ต าบลพระธาตุ     
ผาแดง ต าบลแม่ตาว และต าบลแม่กุ   อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  เป็นเขตส ารวจเพื่อควบคุมการใช้
ที่ดินหา้มมิให้ใช้เพื่อการ  ปลูกพืชอาหาร 

 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี ..  เดือน ........ พ.ศ. .... 
                    .................................................. 
                 (                                                       ) 
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      ประธานคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
 
หมายเหต ุ ในการประกาศก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ าตามมาตรา ๑๓ ให้ก าหนดมาตรการอย่างใดอย่าง
หนึ่งลงในประกาศด้วย 
 
 
 

 

๑๑๙ 



 
 

ตัวอย่าง 
 

แผนท่ีท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เร่ือง  ก าหนดให้พื้นท่ีลุ่มน้ าแม่ตาว  ต าบลท่าสายลวด  ต าบลแม่สอด  ต าบลพระธาตุผาแดง 

ต าบลแม่ตาว  และต าบลแม่กุ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
เป็นเขตส ารวจเพื่อควบคุมการใช้ท่ีดินห้ามมิให้ใช้เพื่อการปลูกพืชอาหาร 

มาตราส่วน  ๑: .... 
 

               กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      แผนที ่
 
 
 
 
เครื่องหมาย 
                        เขตส ารวจเพื่อควบคุมการใช้ที่ดินห้ามมิให้ใช้เพื่อการปลูกพืชอาหาร     .....................................  
        .                      เขตจังหวัด                  (.....................................) 
        ..               เขตอ าเภอ                   ต าแหน่ง ..................................... 
                        ทางหลวง 
                         ทางรถไฟ                               ..................................... 
                          แม่น้ า                  (.....................................)  
                         หมู่บ้าน  บ้าน                  ต าแหน่ง .....................................  
 

เหนือ 

ตะวันออก ตะวันตก 

ใต้ 

ผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

๑๒๐ 



 
(ภาคผนวก ๑๒) 

 
                  ตัวอย่าง 
 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เร่ือง  ก าหนดให้พื้นท่ีลุ่มน้ าแม่ตาว ต าบลท่าสายลวด ต าบลแม่สอด ต าบลพระธาตุผาแดง

ต าบลแม่ตาว  และต าบลแม่กุ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
เป็นเขตควบคุมการใช้ที่ดินห้ามมิให้ใช้เพื่อการปลูกพืชอาหาร 

--------------------------  
 
  ด้วยปรากฏว่าในพื้นที่ในลุ่มน้ าแม่ตาว  ต าบลท่าสายลวด  ต าบลแม่สอด  ต าบล   
พระธาตุผาแดง  ต าบลแม่ตาว  และต าบลแม่กุ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ได้เกิดการปนเปื้อน      
ของสารแคดเมี่ยมจนท าให้ประชาชน   ที่บริโภคข้าวที่ผลิตในพื้นที่ลุ่มน้ ามีปัญหาด้านสุขภาพ      
อย่างรุนแรง  รวมทั้งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกในอนาคตได้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ .ศ. ๒๕๕๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน               
ออกประกาศเพื่อก าหนดให้พื้นที่ ลุ่มน้ าแม่ตาวต าบลท่าสายลวด ต าบลแม่สอด ต าบลพระธาตุผาแดง  
ต าบลแม่ตาว  และต าบลแม่กุ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก เป็นเขตควบคุมการใช้ที่ดินห้ามมิให้ใช้เพื่อ
การปลูกพืชอาหารอีกต่อไป 

 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี ..  เดือน ........ พ.ศ. .... 
                    .................................................. 
                 (                                                       ) 
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      ประธานคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
 
หมายเหต ุ ในการประกาศควบคุมการใช้ที่ดินตามมาตรา ๑๔ ให้ก าหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งลงใน
ประกาศด้วย 

 

๑๒๑ 



 
 
                  ตัวอย่าง 

 

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง ก าหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ตาว ต าบลท่าสายลวด ต าบลแม่สอด ต าบลพระธาตุผาแดง 

ต าบลแม่ตาว  และต าบลแม่กุ  อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
เป็นเขตควบคุมการใช้ที่ดินห้ามมิให้ใช้เพื่อการปลูกพืชอาหาร 

มาตราส่วน  ๑: .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      แผนที ่
 
 
 
 
เครื่องหมาย 
                        เขตควบคุมการใช้ที่ดินห้ามมิให้ใช้เพื่อการปลูกพืชอาหาร              ..................................... 
        .                      เขตจังหวัด                  (.....................................) 
        ..               เขตอ าเภอ                    ต าแหน่ง .....................................  
                        ทางหลวง 
                         ทางรถไฟ                               ..................................... 
                          แม่น้ า                   (................................... ..) 
                         หมู่บ้าน  บ้าน                   ต าแหน่ง .....................................  
 

เหนือ 

ตะวันออก ตะวันตก 

ใต้ 

ผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

๑๒๒ 



 
 

(ภาคผนวก ๑๓) 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
----------- 

  โดยที่เปนการสมควรก  าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อให เกิดประโยชน แกหนวยงานของรัฐและประชาชน  รวมตลอดทั้งเป นแนวทาง       
ในการใหประชาชนมีสวนรวมในการด าเนินการโครงการของรัฐอยางกวางขวาง 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว 
ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ให ใชบังคับเมื่อพ นก าหนดหกสิบวันนับแต วันประกาศใน         
ราชกิจจนุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการรับฟ งความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  “โครงการของรัฐ ” หมายความว า การด าเนินโครงการของหน วยงานของรัฐ        
อันเปนการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม  ไมวาจะเป นการด าเนินการโดยหน วยงานของรัฐหรือ        
โดยวิธีการใหสัมปทานหรืออนุญาตใหบุคคลอ่ืนท า ทั้งนี้ บรรดาที่มี  ผลกระทบอยางกวางขวางตอ  
คุณภาพสิ่งแวดลอมสุขภาพอนามัยวิถีชีวิต หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น 
  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ    
สวนทองถิ่นหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
  “ผูมีสวนไดเสีย” หมายความวา ผูซึ่งอาจไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหาย
โดยตรงจากการด าเนินงานตามโครงการของรัฐ 
  “รัฐมนตรี ” หมายความว า รัฐมนตรีว าการกระทรวง  และใหหมายรวมถึง
นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป นผูบังคับบัญชาของส านักนายกรัฐมนตรีและส วนราชการที่มีฐานะ       
เปนกรมซึ่งไมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

๑๒๓ 



 
 
  ขอ ๕ กอนเร่ิมด าเนินการโครงการของรัฐ  หนวยงานของรัฐที่เป นผูรับผิดชอบ
โครงการตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลตามขอ ๗ ใหประชาชนทราบ  และจะรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ ๙ ดวยก็ได 
  หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย างรุนแรงตอ 
ประชาชนเปนสวนรวมต องจัดให มีการรับฟ งความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีตามขอ ๙ กอนเร่ิมด าเนินการ 
  ขอ ๖ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   
กอนเร่ิมด าเนินการโครงการของรัฐตามขอ ๕ วรรคหนึ่ง  เมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอรัฐมนตรีส าหรับ
ราชการสวนกลาง  ผูวาราชการจังหวัดส าหรับราชการส วนภูมิภาคหรือราชการส วนทองถิ่น หรือ     
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครส าหรับราชกา รของกรุงเทพมหานคร  จะสั่งหนวยงานของรัฐให รับ     
ฟงความคิดเห็นของประชาชนก อนก็ได    ในกรณีเชนนั้นใหหนวยงานของรัฐด าเนินการรับฟ ง   
ความคิดเห็นของประชาชนโดยเร็ว 
  ขอ ๗ ขอมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรแก ประชาชน   
อยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
  (๑) เหตุผลความจ าเปน และวัตถุประสงคของโครงการ 
  (๒) สาระส าคัญของโครงการ 
  (๓) ผูด าเนินการ 
  (๔) สถานที่ที่จะด าเนินการ 
  (๕) ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
  (๖) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
  (๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก ประชาชนที่อยู อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู ใน
สถานที่ที่จะด าเนินโครงการและพื้นที่ใกล เคียง  และประชาชนทั่วไป  รวมทั้งมาตรการป องกัน        
แกไข หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว 
  (๘) ประมาณการค าใชจาย ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ จะเปนผูด าเนินโครงการ
ของรัฐเองใหระบุที่มาของเงินที่จะน ามาใชจายในการด าเนินโครงการน้ันดวย 
  ใหหนวยงานของรัฐประกาศข อมูลที่ตองเผยแพร แกประชาชนตามวรรคหนึ่งใน
ระบบเครือขายสารสนเทศที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 
  ขอ ๘ ในการรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน  หนวยงานของรัฐต องมุงให
ประชาชนมีความเข าใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ  และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอโครงการน้ันรวมตลอดทั้งความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนดวย 

๑๒๔ 



  หนวยงานของรัฐจะรับฟ งความคิดเห็นของประชาชนไปพร อมกับการเผยแพร       
ขอมูลแกประชาชนก็ได 
 
  ขอ ๙ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ ๘ อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  ดังตอไปนี้ 
  (๑) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าโดยวิธีดังตอไปนี้ 
   (ก) การสัมภาษณรายบุคคล 
   (ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือ
โทรสาร  
         ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด 
   (ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นต
อหนวยงาน 
         ของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 
   (ง) การสนทนากลุมยอย 
  (๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าไดโดยวิธีดังตอไปนี้ 
   (ก) การประชาพิจารณ 
   (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
   (ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
   (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย 
  (๓) วิธีอื่นที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 
  ขอ ๑๐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นว าการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยวิธีอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว ในขอ ๙ จะท าใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวัตถุ
ประสงค ตามขอ ๘     หนวยงานของรัฐจะรับฟ งความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ไ ด แตเมื่อ
ด าเนินการแล ว ใหแจงส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 
  ขอ ๑๑ ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  หนวยงานของรัฐตองประกาศให
ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น  ระยะเวลา  สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนที่เพียงพอ
แกการที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 
  ประกาศตามวรรคหนึ่งให ปดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน
ของรัฐและสถานที่ที่จะด าเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเร่ิมด าเนินการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน  และใหประกาศในระบบเครือข ายสารสนเทศที่ส านั กงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 
 

๑๒๕ 



 
 
  ขอ ๑๒ เมื่อด าเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแล ว ใหหนวยงานของรัฐ
จัดท าสรุปผลการรับฟ งความคิดเห็นของประชาชน  และประกาศให ประชาชนทราบภายใน         
สิบหาวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหน าความในขอ ๑๑ วรรคสอง 
มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
  ขอ ๑๓ เมื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแล วปรากฏวาการด าเนินโครงการ
ของรัฐโครงการใดอาจก อใหเกิดผลกระทบต อประชาชนมากกว าขอมูลที่เผยแพร แกประชาชน
ตามขอ ๗ (๗) ถายังมีความจ าเปนตองด าเนินโครงการดังกล าวตอไป หนวยงานของรัฐตองก าหนด
มาตรการปองกันแกไข หรือเยียวยาความเดือดร อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบ         
ดังกล าวเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมก อนเร่ิมด าเนินการโครงการของรัฐนั้นและประกาศให
ประชาชนทราบ 
  ใหน าความในขอ ๑๑ วรรคสอง มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
  ขอ ๑๔ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก 
  (๑) โครงการของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟ งความคิ  ดเห็นของประชาชน  
หรือผมูีสวนไดเสียไวเปนการเฉพาะ 
  (๒) โครงการของรัฐที่เร่ิมด าเนินการไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 
  ขอ ๑๕ ใหส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  มีหนาที่ก ากับดู  แล สงเสริม
สนับสนุนชวยเหลือ  และแนะน าหน วยงานของรัฐในการด าเนินการตามระเบียบนี้  รวมทั้งใหมี     
หนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) จัดท าและเผยแพรแนวทางการเผยแพร ขอมูลและการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนใหหนวยงานของรัฐทราบ โดยจะจัดใหมีการสัมมนาหรือฝกอบรมเปนคร้ังคราวดวยก็ได 
  (๒) ศึกษาหรือวิจัยเพื่อประโยชน ในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการให ขอ มูลและ
การรับฟง  ความคิดเห็นของประชาชน 
  (๓) จัดท าและพัฒนาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อ
ประโยชนในการประกาศ  รวบรวม และใหบริการขอมูลที่เผยแพรแกประชาชนและขอมูลเกี่ยวกับ
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบนี้ 
  ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะเชิญผู มี
ความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยว กับการใหขอมูลและการรับฟ งความคิดเห็นของประชาชนมาให ขอมูล 
ความคิดเห็นหรือ    ขอเสนอแนะดวยก็ได 
  ขอ ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๒๖ 



      พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
                 นายกรัฐมนตรี 
  

(ภาคผนวก ๑๔) 
 
                  ตัวอย่าง 

 
 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
เร่ือง  ก าหนดเขตส ารวจที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยน้ ารี  ต าบลจริม  ต าบลน้ าหมัน 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

------------------------------------  
 

  โดยที่คณะกรรมการพัฒนาที่ดินเห็นสมควรว่ า มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการ
ส ารวจที่ดินเพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและความเหมาะสมแก่การใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาที่ดินอันจะท าให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๕๑และมติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  ในคราวการประชุม  ค ร้ังที่ .. /.... เมื่อวันที่ ...
เดือน...... พ.ศ. ....  ก าหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ าห้วยน้ ารี  ต าบลจริม ต าบลน้ าหมัน  อ าเภอท่าปลา  จังหวัด
อุตรดิตถ์  เป็นเขตการส ารวจที่ดิน 
  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี ..  เดือน ........ พ.ศ. .... 
                    .................................................. 
                 (                                                       ) 
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      ประธานคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

 

๑๒๗ 



 
 
 
                  ตัวอย่าง 

 

แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
เร่ือง  ก าหนดเขตส ารวจที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยน้ ารี  ต าบลจริม  ต าบลน้ าหมัน 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
มาตราส่วน  ๑: …. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      แผนที ่
 
 
 
 
เครื่องหมาย 
                        เขตส ารวจที่ดิน      ..................................... 
        .                      เขตจังหวัด                     (.....................................) 
        ..               เขตอ าเภอ                     ต าแหน่ง .....................................  
                        ทางหลวง 
                         ทางรถไฟ                                 ..................................... 
                          แม่น้ า                    (.....................................)  
                         หมู่บ้าน  บ้าน                    ต าแหน่ง .....................................  
 

เหนือ 

ตะวันออก ตะวันตก 

ใต้ 

ผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

๑๒๘ 



 
 

(ภาคผนวก ๑๕) 
                  ตัวอย่าง 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
เร่ือง  ก าหนดเขตส ารวจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ในพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยน้ ารี  ต าบลจริม  ต าบลน้ าหมัน 

อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

-------------------------  
 
  โดยที่กรรมการพัฒนาที่ดินเห็นว่าพื้นที่ในลุ่มน้ าห้วยน้ ารี ต าบลจริม ต าบลน้ าหมัน 
อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เกิดการชะล้างพังทลายของดินขึ้นอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มว่า
จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อันมีผลให้ทรั พยากรที่ดินของชาติ ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเสียหายต่อไปในอนาคตได้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน  พ .ศ. ๒๕๕๑  คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน  จึงได้มีมติในคราวการประชุม  ค ร้ังที่ .../....          
เมื่อวันที่ .. เดือน ..... พ.ศ. .... ก าหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ าห้วยน้ ารี น้ าหมัน ต าบลจริม  อ าเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเขตส ารวจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี ..  เดือน ........ พ.ศ. .... 
                    .................................................. 
                 (                                                       ) 
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      ประธานคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

 

๑๒๙ 



 
 
 
                  ตัวอย่าง 
 

แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
เร่ือง  ก าหนดเขตส ารวจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 

ในพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยน้ ารี  ต าบลจริม  ต าบลน้ าหมันอ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มาตราส่วน  ๑: .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      แผนที ่
 
 
 
 
เครื่องหมาย 
                        เขตส ารวจเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า    ..................................... 
        .                      เขตจังหวัด                     (.....................................) 
        ..               เขตอ าเภอ                     ต าแหน่ง ..................................... 
                        ทางหลวง 
                         ทางรถไฟ                                 ..................................... 
                          แม่น้ า                    (.....................................)  
                         หมู่บ้าน  บ้าน                    ต าแหน่ง .....................................  
 

เหนือ 

ตะวันออก ตะวันตก 

ใต้ 

ผู้มีอ านาจ 
ลงนาม 

๑๓๐ 



 
 

 

(ภาคผนวก ๑๖) 
                ร่างที่ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว 

 

 
 
 

กฎกระทรวง 
ก้าหนดแบบบัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. .... 
   

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสาม และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 
  ข้อ ๒  ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
 
  ข้อ ๓  รูปถ่ายที่จะติดบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 
หกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว 
หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม 
 
  ข้อ ๔  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
บัตรแต่ต้องไม่เกินหกปีนับแต่วันออกบัตร 
 

ให้ไว้ ณ วันที่                                     พ.ศ. .... 

๑๓๑ 

 



๘.๔ 
ซม. 

ตรากรมพัฒนาที่ดิน 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ท้ายกฎกระทรวงก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. .... 
   

 
(ด้านหน้า) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่
ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 
 

เลขที่ ..../.... 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วันออกบัตร ../..../.... บัตรหมดอายุ ../..../.... 

๕.๔ 
ซม. 

๕.๔ 
ซม. 

๘.๔ 
ซม. 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
..........................................................  
ช่ือ ....................................................  
ต าแหน่ง ...........................................  
สังกัด ................................................  

      เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัต ิ
 .............................     พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                                  .............................. ... 

ต าแหน่ง ............................... . 
      หมู่โลหิต .......            ผู้ออกบัตร 

รูปถ่าย 

ขนาด 
 

๒.๕ x ๓.๐ 
ซม. 

ลายมือช่ือ 

๑๓๒ 



หมายเหตุ  ให้ประทับตรากรมพัฒนาที่ดินด้วยหมึกสีแดงหรือประทับเป็นรอยดุนนูนที่มุมล่างด้านขวาของรูป 

 
 

(ภาคผนวก ๑๗) 
ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 

หมวด ๑ 
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน 

-------------- 
 
  “มาตรา ๑๓๖   ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่หรือเพราะ             
ได้กระท าการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ” 
  มาตรา ๑๓๗  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจท าให้ผู้อ่ืนหรือ
ประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ า    
ทั้งปรับ 
  “มาตรา ๑๓๘  ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน        
สองพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระท าโดยใช้ก าลังปร ะทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้
ก าลังประทุษร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ”  
  มาตรา ๑๓๙ ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้
ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้ก าลังประทุษร้าย ห รือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย             
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ลักษณะ  ๒ 

ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 

๑๓๓ 



  “มาตรา ๑๔๐ ถ้าความผิดตามมาตรา ๑๓๘ วรรคสองหรือมาตรา ๑๓๙ ได้กระท า
โดยมีหรือใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคนขึ้นไป ผู้กร ะท าต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
  ถ้ากระท าโดยอ้างอ านาจอ้ังยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่
หรือไม่ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท 
  ถ้าความผิดตามมาตรานี้ได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ผู้กระท า
ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง” 
  มาตรา ๑๔๑  ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไว้ประโยชน์ซึ่งตราหรือ
เคร่ืองหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อเป็น
หลักฐานในการยึด อายัดหรือรักษาสิ่งนั้นๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน       
สี่พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  มาตรา ๑๔๒ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหาย  หรือ
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ สินหรือเอกสารใดๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็น
พยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือ
เอกสารน้ันไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อ่ืนส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี
หรือปรบัไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  มาตรา ๑๔๓  ผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริต หรือผิดกฎหมายหรือ              
โดยอิทธิพลของตนให้กระท าการ หรือไม่กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  มาตรา ๑๔๔  ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ื นใดแก่      
เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้
กระท าการ ไม่กระท าการหรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน     
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  มาตรา ๑๔๕  ผู้ใด แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระท าการเป็นเจ้าพนักงาน      
โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจกระท าการน้ัน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  มาตรา ๑๔๖  ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมายของ        
เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือไม่มี

๑๓๔ 



สิทธิใช้ยศ ต าแหน่ง เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ กระท าการ
เช่นน้ันเพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ ไม่เกิน                  
สองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 

หมวด ๒ 
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

  มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดเป็นพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบัง
ทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้ นเสีย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”  
  “มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือ
จูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรื อผู้อ่ืน  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่น
บาทหรือประหารชีวิต ” อากรค่าธรรมเนียมหรือเงินนั้น หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด 
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียไปกว่ าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท  หรือ
ประหารชีวิต” 
อากรค่าธรรมเนียนหรือเงินนั้น หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย น้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท” 
  “มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใดๆ 
เพื่อเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตก า หนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้า
นั้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึง          
สี่หมื่นบาท 
  “มาตรา ๑๕๖  ผู้ใดเป็นเ จ้าพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดย
ทุจริตแนะน า หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด เพื่อให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี
ลงรายการเท็จในบัญชี แก้ไขบัญชีหรือซ่อนเร้น หรือท าหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การ
เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย  หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท” 

๑๓๕ 



  “มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบั ติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสอบหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
  มาตรา ๑๕๘ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือ
ท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครอง 
 
หรือรักษาไว้ หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
  มาตรา ๑๕๙  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใดๆ 
กระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดย ถอนท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์หรือโดย
ยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าเช่นนั้น ซึ่งตราหรือเคร่ืองหมาอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่
ทรัพย์หรือเอกสารน้ันในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๖ 



 
 
 
 
 
 
 

(ภาคผนวก ๑๘ ) 
                     ร่างที่ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย 

พ.ศ. .... 
   

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัตพิัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไ ทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“การวิเคราะหต์รวจสอบตัวอย่างดิน” หมายความว่า การน าวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

มาใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมกับการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลงานการตรวจวิเคราะห์ที่ปรากฏเป็นตัวเลขและรายละเอียดข้อมูลของดิน ที่สามารถจะ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

“เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
 
ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ ดินวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการ

เฉพาะราย ให้ยื่นค าขอตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด ณ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขตหรือสถานีพัฒนาที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบค าขอตามที่คณะกรรมการก าหนด รวมทั้งตัวอย่างดินที่จะให้ท าการวิเคราะห์ตรวจสอบด้วย 

 

๑๓๗ 



ข้อ ๓  เมื่อได้รับค าขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอ เอกสารและหลักฐาน 
รวมทั้งตัวอย่างดินว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง
ให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือจัดส่งเอกสารหรือห ลักฐานหรือ ตัวอย่างดินให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ หรือไม่จัดส่งเอกสารและหลักฐาน  

หรือตัวอย่างดินให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอทิ้งค าขอ  
และให้จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

ในกรณีที่ค าขอ เอกสารและหลักฐาน รวมทั้งตัวอย่างดินมีความถูกต้องครบถ้วน
แล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นค าขอที่ยื่น ณ กรมพัฒนาที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค า
ขอทราบภายในสามวันท าการ ว่าจะสามารถด าเนินการตามค าขอได้หรือไม่ เว้นแต่เป็นค าขอที่มี
การส่งตัวอย่างดินทางพัสดุไปรษณีย์ ให้แจ้งเป็นหนังสือภายในสิบวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ
ตัวอย่างดินและรับเร่ืองลงทะเบียน 

(๒) กรณีเป็นค าขอที่ยื่น ณ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขตหรือสถานีพัฒนาที่ดินท้องที่ 
ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในสิบวันท าการ ว่าจะ
สามารถด าเนินการตามค าขอได้หรือไม่ 

 
ข้อ ๔  ให้ด าเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 

ท าการ นับแต่วันที่ได้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบตามข้อ ๓ วรรคสาม และผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าใช้จ่าย 
ถ้าหากมีครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินด้านแร่ และด้านจุลสัณฐานดิน  
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันท าการ 

 
ข้อ ๕  ในระหว่างการด าเนินการตามค าขอ ถ้าปรากฏว่าการวิเคราะห์ตรวจสอบ

ตัวอย่างดินไม่สามารถกระท าให้แล้วเสร็จได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้แจ้ งเป็นหนังสือระบุ
เหตุขัดข้องให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 
ข้อ ๖  เมื่อการ วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน เสร็จสิ้น ให้แจ้งผลการวิเคราะห์

ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ดังนี้ 
(๑) กรณีเป็นค าขอตามข้อ ๓ วรรคสาม (๑) ให้แจ้งภายในสามวันท าการ นับแต่

วันที่การวิเคราะห์ตรวจสอบเสร็จสิ้น 

๑๓๘ 



(๒) กรณีเป็นค าขอตามข้อ ๓ วรรคสาม (๒) ให้แจ้งภายในสิบวันท าการ นับแต่
วันที่การวิเคราะห์ตรวจสอบเสร็จสิ้น 

ข้อ ๗  อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน ให้เป็นไปตามบัญชี ๑ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
ข้อ ๘  ในกรณีที่เกษตรกรยื่นค าขอวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินตามรายการ 

ในบัญชี ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 
ข้อ ๙  ในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐยื่นค าขอวิเคราะห์ตรวจสอบ

ตัวอย่างดิน เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้เสียค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละห้าสิบ ของอัตราค่าใช้จ่าย
ตามบัญชี ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง หากเป็นไปเพื่อน าผลการวิเคราะห์ตรวจสอบไปใช้
ประโยชน์ในโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล หรือในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
หรือมีการจัดซื้อสารเคมีหรือวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินให้แก่ 
กรมพัฒนาที่ดิน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที่                     พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

๑๓๙ 



บัญชี ๑ อัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย 
 

ล้าดับที ่ รายการ อัตรา 

 ก. อัตราค่าวิเคราะห์ตรวจสอบดิน  

๑ ความช้ืนในดิน (moisture content) ๕๐ บาท 

๒ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (soil pH) แบ่งเป็น  
 ๒.๑ water suspension (ดิน : น้ า, pHH O) ๕๐ บาท 

 ๒.๒ KCl solution suspension (ดิน : KCl, pHKCl ) ๑๐๐ บาท 

 ๒.๓ CaCl2 solution suspension (ดิน : CaCl , pHCaCl  ) ๑๐๐ บาท 

๓ ความต้องการปูนเพื่อแก้ความเป็นกรด (lime requirement : LR) ๑๐๐ บาท 

๔ การน าไฟฟ้าของดิน (electrical conductivity)  

 ๔.๑ การน าไฟฟ้าของดิน (EC) อัตราส่วน ๑ : ๕ (1 : 5 soluble extract) ๑๐๐ บาท 

 ๔.๒ การน าไฟฟ้าของดินอิ่มตัวด้วยน้ า, ECe (suspension saturated paste) ๒๐๐ บาท 

๕ เปอร์เซ็นต์ความช้ืนเมื่อดินอิ่มตัวด้วยน้ า (saturation percentage : % SP) ๑๐๐ บาท 

๖ ความต้องการยิปซัม (gypsum requirement : GR) ๓๐๐ บาท 

๗ ปริมาณสารละลายเกลือในดิน (soluble salts) โดยมีค่าวิเคราะห์แต่ละธาตุ ดังนี ้  

 ๗.๑ K+, Na+, Ca2+, Mg2+ ธาตุละ ๓๐๐ บาท 

 ๗.๒ Chloride, Carbonate, Bicarbonate รายการละ ๓๐๐ บาท 

 ๗.๓ ซัลเฟตที่ละลายน้ า (soluble SO4
2-) ๓๐๐ บาท 

๘ อินทรียวัตถุในดิน (organic matter : OM) ๓๐๐ บาท 

๙ แคตไอออนที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (exchangeable cations) โดยมีค่าวิเคราะห์แต่ละธาตุ ดังนี้  

 K+, Na+, Ca2+, Mg2+ ธาตุละ ๓๐๐ บาท 

๑๐ ความเป็นกรดที่สกัดได้ในดิน (extractable acidity : EA) ๓๐๐ บาท 

๑๑ ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนในดิน (cation exchange capacity : CEC) ๕๐๐ บาท 

๑๒ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (available phosphorus) ๓๐๐ บาท 

๑๓ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (available potassium) ๓๐๐ บาท 

๑๔ โซเดียมที่สกัดได้ในดิน (extractable sodium) ๓๐๐ บาท 

๑๕ แคลเซียมที่สกัดได้ในดิน (extractable calcium) ๓๐๐ บาท 

๑๖ แมกนีเซียมที่สกัดได้ในดิน (extractable magnesium) ๓๐๐ บาท 

๑๗ ซัลเฟอร์ที่สกัดได้ในดิน (extractable sulphur) ๓๐๐ บาท 

๑๘ ทองแดงที่สกัดได้ในดิน (extractable copper) ๓๐๐ บาท 

๑๙ แมงกานีสที่สกัดได้ในดิน (extractable manganese) ๓๐๐ บาท 

๒๐ สังกะสีที่สกัดได้ในดิน (extractable zinc) ๓๐๐ บาท 

2 

๑๔๐ 

2 2 



ล้าดับที ่ รายการ 

๒๑ เหล็กที่สกัดได้ในดิน (extractable iron) 

๒๒ อะลูมินัมที่สกัดได้ในดิน (extractable aluminum) 

๒๓ แอคทีฟไอรอน (active iron) 

๒๔ เหล็กออกไซด์อิสระ (free iron oxide)  

๒๕ ปริมาณทั้งหมดของธาตุต่าง ๆ เชิงปริมาณ (total element)  
โดยใช้รังสีเอกซ์ (x-ray fluorescence spectrophotometer) ๑๔ ธาตุ  
คือ Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, S, Si, Ti, Zn และ Cl 

 ๒๕.๑ ธาตุแรก 
 ๒๕.๒ ธาตุต่อไป ธาตุละ 

๒๖ ปริมาณไพไรต์ (pyrite) 

๒๗ เนื้อดิน แยกอนุภาคทราย (sand) อนุภาคทรายแป้ง (silt) และอนุภาคดินเหนียว (clay) 
๒๘ แยกอนุภาคขนาดทราย (sand fraction) เป็นอนุภาคทรายหยาบมาก (very coarse sand)  

อนุภาคทรายหยาบ (coarse sand) อนุภาคทรายปานกลาง (medium sand)  
อนุภาคทรายละเอียด (fine sand) อนุภาคทรายละเอียดมาก (very fine sand) 

๒๙ ความหนาแน่นอนุภาค (particle density) 

๓๐ ความหนาแน่นรวม (bulk density) 

๓๑ สัมประสิทธิ์การน าน้ าของดิน (hydraulic conductivity) 

๓๒ เสถียรภาพของเม็ดดิน (aggregate stability) 
๓๓ ความช้ืนที่แรงดึงน้ า (water retention) ที่ระดับความดัน ๑/๓, ๑๕ บรรยากาศ (atmosphere) (ถ้าต้องการวิเคราะห์ความช้ืนที่

ระดับความดันอื่นคิดเพิ่มอีก ระดับละ ๑๐๐ บาท) 
๓๔ ชนิดและปริมาณแร่ดินเหนียวในดิน กลุ่มแร่ดินเหนียวเคโอลิไนต์ (kaolinite group)  

กลุ่มแร่ดินเหนียวอิลไลต์ (illite group) กลุ่มแร่ดินเหนียวมอนต์มอริลโลไนต์ (montmorillonite group) คลอไรต ์
(chlorite) เวอร์มิคิวไลต์ (vermiculite)  
แร่ดินเหนียวสอดชัน้ (interstratified clay minerals) 

๓๕ ชนิดและปริมาณของแร่ธรรมชาติด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์  
(x-ray diffraction : XRD) 

๓๖ ท าแผ่นตัดบาง (thin section) ของดินทราย ตรวจสอบพร้อมให้รายงาน 

๓๗ ท าแผ่นตัดบาง (thin section) ของดินเหนียว ตรวจสอบพร้อมใหร้ายงาน 

๓๘ ท าแผ่นตัดบาง (thin section) ของหินผุ และวัตถุต้นก าเนิดดินพวก residual soil  
ตรวจสอบพร้อมให้รายงาน 

๓๙ ท าแผ่นตัดบาง (thin section) ของหิน ตรวจสอบพร้อมให้รายงาน 

๔๐ ชนิดและเปอร์เซ็นต์ของแร่ในดิน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 

๔๑ โลหะหนักเพื่อประเมินความมัน่คง ความปลอดภัยด้านอาหาร และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม 

๑๔๑ 



 

 



ล้าดับที ่ รายการ อัตรา 

 ๔๑.๑ As, Hg ในดิน ธาตุละ ๖๐๐ บาท 

 ๔๑.๒ Cd, Cr, Cu, Pb, Zn ในดิน ธาตุละ ๔๐๐ บาท 

 ข. อัตราค่าวิเคราะห์ตรวจสอบพืช  

๑ ธาตุอาหารในพืช  

 ๑.๑ ไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ในพืช  ๕๐๐ บาท 

 ๑.๒ ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) ในพืช ๓๐๐ บาท 

 ๑.๓ โพแทสเซียมทั้งหมด (total potassium) ในพืช ๓๐๐ บาท 

 ๑.๔ แคลเซียมทั้งหมด (total calcium) ในพืช ๓๐๐ บาท 

 ๑.๕ แมกนีเซียมทั้งหมด (total magnesium) ในพืช ๓๐๐ บาท 

 ๑.๖ โซเดียมทั้งหมด (total sodium) ในพืช  ๓๐๐ บาท 

 ๑.๗ ซัลเฟอร์ทั้งหมด (total sulphur) ในพืช ๓๐๐ บาท 

 ๑.๘ เหล็กทั้งหมด (total iron) ในพืช ๓๐๐ บาท 

 ๑.๙ แมงกานีสทั้งหมด (total manganese) ในพืช ๓๐๐ บาท 

 ๑.๑๐ สังกะสีทั้งหมด (total zinc) ในพืช ๓๐๐ บาท 

 ๑.๑๑ ทองแดงทั้งหมด (total copper) ในพืช ๓๐๐ บาท 

๒ โลหะหนักเพื่อประเมินความมั่นคง ความปลอดภัยด้านอาหาร และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
เกษตรกรรม 

 

 ๒.๑ As, Hg ในพืช ธาตุละ ๖๐๐ บาท 

 ๒.๒ Cd, Cr, Pb ในพืช ธาตุละ  ๔๐๐ บาท 

๓ อินทรีย์คาร์บอน (organic carbon) ในพืช ๓๐๐ บาท 

 ค. อัตราค่าวิเคราะห์ตรวจสอบน้้าเพื่อการเกษตร  

๑ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน้ า ๕๐ บาท 

๒ ค่าการน าไฟฟ้า (electrical conductivity) ของน้ า ๑๐๐ บาท 

๓ ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่ละลายน้ าได ้(total dissolved solid : TDS) หรือ  
ปริมาณสารทั้งหมด (total residue : TR) ในน้ า รายการละ 

๒๐๐ บาท 

๔ แคลเซียม (calcium) ในน้ า ๔๐๐ บาท 

๕ แมกนีเซียม (magnesium) ในน้ า ๔๐๐ บาท 

๖ โซเดียม (sodium) ในน้ า ๔๐๐ บาท 

๗ โพแทสเซียม (potassium) ในน้ า ๔๐๐ บาท 

๘ คาร์บอเนต (carbonate) ในน้ า  ๑๕๐ บาท 

๙ ซัลเฟต (sulphate) ในน้ า ๓๐๐ บาท 

๑๐ คลอไรด์ (chloride) ในน้ า ๒๐๐ บาท 

๑๑ ฟอสเฟต (phosphate) ในน้ า ๔๐๐ บาท 

๑๔๒ 



ล้าดับที ่ รายการ อัตรา 

๑๒ โลหะหนักในน้ า  

 ๑๒.๑ As, Hg ในน้ า ธาตุละ ๖๐๐ บาท 

 ๑๒.๒ Cd, Cr, Cu, Pb, Zn ในน้ า ธาตุละ ๔๐๐ บาท 

 ง. อัตราค่าวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งปรับปรุงดิน  

๑ ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ / ส่ิงปรับปรุงดิน  

 ๑.๑ ไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ในปุ๋ยอินทรีย ์ ๕๐๐ บาท 

 ๑.๒ ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) ในปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐๐ บาท 

 ๑.๓ โพแทสเซียมทั้งหมด (total potassium) ในปุ๋ยอินทรีย ์ ๓๐๐ บาท 

 ๑.๔ แคลเซียมทั้งหมด (total calcium) ในปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐๐ บาท 

 ๑.๕ แมกนีเซียมทั้งหมด (total magnesium) ในปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐๐ บาท 

 ๑.๖ โซเดียมทั้งหมด (total sodium) ในปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐๐ บาท 

 ๑.๗ ซัลเฟอร์ทั้งหมด (total sulphur) ในปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐๐ บาท 

 ๑.๘ เหล็กทั้งหมด (total iron) ในปุ๋ยอินทรีย ์ ๓๐๐ บาท 

 ๑.๙ แมงกานีสทั้งหมด (total manganese) ในปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐๐ บาท 

 ๑.๑๐ สังกะสีทั้งหมด (total zinc) ในปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐๐ บาท 

 ๑.๑๑ ทองแดงทั้งหมด (total copper) ในปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐๐ บาท 

๒ โลหะหนักเพื่อประเมินความมั่นคง ความปลอดภัยด้านอาหาร และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
เกษตรกรรม 

 

 ๒.๑ As, Hg ในส่ิงปรับปรุงดิน ธาตุละ ๖๐๐ บาท 

 ๒.๒ Cd, Cr, Pb ในส่ิงปรับปรุงดิน ธาตุละ ๔๐๐ บาท 

๓ อินทรียวัตถุ (organic matter) ในปุ๋ยอินทรีย์ ๓๐๐ บาท 

๔ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุปูนเพื่อการเกษตร หรือน้ าหมักชีวภาพ ๑๐๐ บาท 

๕ ค่าการน าไฟฟ้า (electrical conductivity : EC) ของปุ๋ยอินทรีย ์หรือน้ าหมักชีวภาพ  ๑๐๐ บาท 

๖ ความช้ืน (moisture) ของปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุปูนเพื่อการเกษตร ๑๐๐ บาท 

๗ ขนาดอนุภาค (particle size) ของปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุปูนเพื่อการเกษตร  ๒๐๐ บาท 

๘ ค่าการท าให้เป็นกลางของวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (calcium carbonate equivalent : CCE) ๒๐๐ บาท 

๙ ปริมาณหินกรวด (gravel) ๒๐๐ บาท 

๑๐ การย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ของปุ๋ยอินทรีย์ ๑๐๐ บาท 

๑๑ อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ๘๐๐ บาท 
 
 

๑๔๓ 



บัญชี ๒ การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินของเกษตรกร 
 

ล้าดับที ่ รายการ 

 ก. การวิเคราะห์ตรวจสอบดิน 
๑ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (soil pH) 

๒ ความต้องการปูนเพื่อแก้ความเป็นกรด (lime requirement : LR) 

๓ การน าไฟฟ้าของดิน (EC) อัตราส่วน ๑ : ๕ (1 : 5 soluble extract) 

๔ อินทรียวัตถุ (organic matter) 

๕ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (available phosphorus) 

๖ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (available potassium) 

๗ แคลเซียมที่สกัดได้ในดิน (extractable calcium) 

๘ แมกนีเซียมที่สกัดได้ในดิน (extractable magnesium) 

๙ เนื้อดิน แยกอนุภาคทราย (sand) อนุภาคทรายแป้ง (silt) และอนุภาคดินเหนียว (clay) 

 ข. การวิเคราะห์ตรวจสอบน้้าเพื่อการเกษตร 

๑ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน้ า   

๒ ค่าการน าไฟฟ้า (electrical conductivity) ของน้ า  

๓ โพแทสเซียม (potassium) ในน้ า 

๔ ฟอสเฟต (phosphate) ในน้ า  

 ค. การวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งปรับปรุงดิน 

๑ ไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ในปุ๋ยอินทรีย ์

๒ ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) ในปุ๋ยอินทรีย ์

๓ โพแทสเซียมทั้งหมด (total potassium) ในปุ๋ยอินทรีย ์ 

๔ อินทรียวัตถุ (organic matter) ในปุ๋ยอินทรีย ์ 

๕ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุปูนเพื่อการเกษตร หรือน้ าหมักชีวภาพ  

๖ ค่าการน าไฟฟ้า (electrical conductivity : EC) ของปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ าหมักชีวภาพ  

๗ อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

๑๔๔ 



 
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการบริการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีเป็นการเฉพาะราย  

พ.ศ. .... 
   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด สิทธิและ
เสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่กรมพัฒนาที่ดิน
ผลิตหรือจัดหามาเพื่อบริการเป็ นการเฉพาะราย ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยให้ระบุ
วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ ขอบเขตพื้นที่ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการครอบครอง 
 

 ข้อ ๒ การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นค าขอ กรมพัฒนาที่ดินสามารถให้แผนที่หรือ
ข้อมูลทางแผนที่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมแผนที่ทหารระบุว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคง หรือ
เสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังคงมีความประสงค์จะขอรับ
บริการข้อมูลในบริเวณดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมั ติจากหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 (๒) ในกรณีเอกชนเป็นผู้ยื่นค าขอ กรมพัฒนาที่ดินสามารถให้แผนที่หรือข้อมูลทาง
แผนที่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมแผนที่ทหารระบุว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือเสียหายต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศ 
 

 ข้อ ๓ แผนที่ห รือข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการ กรมพัฒนาที่ดินสงวนไว้มิให้ผู้
ขอรับบริการท าการเปลี่ยนแปลง ท าซ้ า จ าหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ
ทั้งหมดของแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่แก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด 
 

 ข้อ ๔ อัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย
ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

๑๔๕ 



 
 ข้อ ๕ ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่ท าข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อ
แลกเปลี่ยนแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ ซึ่งได้ปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจนแล้วใช้ประโยชน์ทาง
ราชการร่วมกันทั้งสองฝ่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่                                  พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บัญชีอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการบริการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีเป็นการเฉพาะราย  

   
 

ล้าดับ
ท่ี 

แผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีท่ีให้บริการ หน่วยนับ 
อัตราค่าบริการ 
(บาท/หน่วย) หมายเหตุ 

ราชการ เอกชน 
๑ ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑ : 

๒๕,๐๐๐ 
ภาพ ๔๐๐ ๕๐๐  

๒ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑ : 
๒๕,๐๐๐ 

ระวาง ๙๐๐ ๒๘,๐๐๐  

๓ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน ๑ : 
๒๕,๐๐๐ 
แบบ Hard Copy 

แผ่น ๖๐๐ ๗๐๐  

๔ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑ : 
๔,๐๐๐ 

ระวาง ๕๐๐ ๖๐๐  

๕ แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน ๑ : 
๔,๐๐๐ 

ระวาง ๕๐๐ ๖๐๐  

๖ แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน ๑ : 
๔,๐๐๐ 

ระวาง ๑,๐๐๐ - ไม่ให้บริการ
เอกชน 

๗ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ 
แบบ Hard Copy 

แผ่น ๖๐๐ ๗๐๐  

๘ หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน หมุด ๓๐๐ ๔๐๐  
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๗ 



 
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้้าเป็นการเฉพาะราย  

พ.ศ. .... 
   

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ พัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
 “การปรับปรุงดินหรือที่ดิน ” หมายความว่า การพัฒนาดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบู รณ์เพราะการใช้ประโยชน์ เพื่อให้มี ความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
 ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินท าการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ ดิน
และน้ าเป็นการเฉพาะราย ให้ยื่นค าขอตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด ณ กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงานพัฒนา
ที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู ่พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค า
ขอตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 ข้อ ๓  เมื่อได้รับค าขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอว่ามีความถูกต้องครบถ้วน  
หรือไม่ ในกรณีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมค าขอ 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอทิ้งค าขอและให้จ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 
 
 
 

๑๔๘ 



 
 
 ข้อ ๔  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าวว่าสมควรจะด าเนินการ 
ปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ า หรือไม่ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอตาม
ข้อ ๓ เพื่อเสนอความเห็นไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ 
 
 ข้อ ๕  ให้อธิบดีพิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจาก
เจ้าหน้าที่ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแล้วมีค าสั่งอนุมัติตามค าขอ ให้ระบุจ านวนเงินที่ต้องช าระค่าใช้จ่ายตามอัตรา
ค่าใช้จ่ายตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้และก าหนดระยะเวลาในการช าระค่าใช้จ่ายไว้ด้วย 
 
 ข้อ ๖  เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
  (ก) เก็บตัวอย่างดินแล้วส่งตัวอย่างดินให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ดิน
ด าเนินการ 
  (ข) ออกแบบการจัดระบบการปรับปรุงดินหรือที่ดิน และพิจารณาให้ค าแนะน าในการ
จัดการดินและปรับปรุงดินหรือที่ดิน 
  (ค) พิมพ์แบบการปรับปรุงดินหรือที่ดิน แล้วรายงานต่ออธิบดี  
  (ง) ส่งแบบให้ผู้ยื่นค าขอ 
 (๒) ในกรณีการอนุรักษ์ดินและน้ า ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
  (ก) ส ารวจภูมิประเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและออกแบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
  (ข) ส ารวจดินหรือที่ดินเพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
อย่างละเอียด 
  (ค) ออกแบบและเขียนแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
  (ง) เสนอแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อลงนามอนุมัติแบบ  
  (จ) พิมพ์แบบอนุรักษ์ดินและน้ า แล้วรายงานต่ออธิบดี 
  (ฉ) ส่งแบบให้ผู้ยื่นค าขอ 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่                                  พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๔๙ 



 

 

บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้้าเป็นการเฉพาะราย  
 

ล้าดับที ่ รายการ 

พื้นที่ไม่เกิน ๑๐ ไร ่
อัตรา (บาท) 

พื้นที่ส่วนที่เกิน ๑๐-๑๐๐ ไร่ 
อัตรา (บาท/ไร่) 

พื้นที่ส่วนที่เกิน ๑๐๐ ไร่ 
อัตรา (บาท/ไร่) 

เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 
๐-๑๒ ๑๓-๒๐ ๒๑-๓๕ ๐-๑๒ ๑๓-๒๐ ๒๑-๓๕ ๐-๑๒ ๑๓-๒๐ ๒๑-๓๕ 

๑ การส ารวจพื้นที่ดินเพื่อจัดท าแผนที่ขอบเขต ระดับ และแผนที ่
ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน 
การปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

๒,๓๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๗๐๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๗๕ ๑๒๕ ๑๗๕ 

๒ การส ารวจจ าแนกและวิเคราะห์ดินอย่างละเอียด มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ 
เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน การปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดิน 
และน้ า 

๒,๑๐๐ ๒,๓๐๐ ๒,๕๐๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๗๕ ๑๒๕ ๑๗๕ 

๓ การส ารวจดินหรือที่ดินเพื่อก าหนดวิธีการปรับปรุงดินหรือที่ดินหรือ 
การอนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมออกแบบวิธีการปรับปรงุดินและระบบ 
อนุรักษ์ดินและน้ าอย่างละเอียด 

๓,๐๐๐ ๓,๒๐๐ ๓,๔๐๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๗๕ ๑๒๕ ๑๗๕ 

๔ การบริการให้ค าปรึกษาและควบคุมการด าเนินงานปรับปรุงดินหรือที่ดิน 
หรือควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

๑,๕๐๐ ๑,๗๐๐ ๑,๙๐๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๗๕ ๑๒๕ ๑๗๕ 

 
 

 

๑๕๐ 



 

 

 

 

 



 

(ภาคผนวก ๑๙) 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

 
  ด้วย พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๕๑ 
จึงแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน 

๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๔. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
๖. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
๗. รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
๘. ปลัดจังหวัด 
๙. ผู้บริหารท้องถิ่น 
๑๐. นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 
๑๑. ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
๑๒. ผู้อ านวยการส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 
๑๓.  ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
๑๔.  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑-๑๒ 
๑๕.  ผู้อ านวยการกองแผนที่ 

 
/๑๖.ผู้อ านวยการ.... 

๑๕๑ 



 
๒ 
 

๑๖. ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๗. หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน 
 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
    (ลงนาม)    ศุภชัย   โพธิ์สุ 
     (นายศุภชัย  โพธิ์สุ) 
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
         ประธานกรรมการพัฒนาที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๒ 



 

คณะผู้จัดท า 
 

ท่ีปรึกษา 
 นายธวัชชัย     ส าโรงวัฒนา   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 นายเกรียงศักดิ์   หงษ์โต    รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 นายจรูญ    ยกถาวร    รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 นายอนุสรณ์   จันทนโรจน์   รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 นายโสภณ    ชมชาญ    ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน 
 
คณะท างานจัดท าเอกสารวิชาการและเผยแพร่  ตามค าสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ ๙๓๑ /๒๕๕๔                             
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๔ โดยนายธวัชชัย  ส าโรงวัฒนา  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 1.  นายพิทยากร    ลิ่มทอง   ประธานกรรมการ 
 2.  นายวุฒิชาติ    สิริช่วยชู   กรรมการ 
 3.  นางอรทัย    ศุกรียพงศ์    กรรมการ 
 4.  นายอนิรุทธ์   โพธิ์จันทร์   กรรมการ 
 5.  นายบุญรักษ์    พัฒนกนก   กรรมการ 
 6.  นายศิริพงษ์    อินทรมงคล      กรรมการ 
 7.  นางกุลรัศมิ์    อนันต์พงษ์สุข   กรรมการ 
 8.  นายธีระยุทธ   จิตต์จ านงค์   กรรมการ 
 9.  นายวีรชัย     กาญจนาลัย   กรรมการ 
 10. นายชินพัฒน์ธนา  สุขวิบูลย์   กรรมการ 
 11. นายโชติวัฒน์   ชุมวรานนท์   กรรมการและเลขานุการ 
 12.  นายวิภูพัฒน์   สถิตยุทธการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

 

พิมพ์ครั้งที่ ๑   จ านวน  ๑๐,๐๐๐ เล่ม 
 


