
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
ครั้งที่ 2/2560 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุม 134-135 ชัน้ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

________________________ 
 
กรรมการที่มาประชุม 

1. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานกรรมการ 
  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ 
   แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  รองประธานกรรมการ 
   แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย 
4. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว    กรรมการ 
5. นางสาวปิยฉัตร พิมจันทึก นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ   กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน 
6. นางสาวจิราภรณ์ เลิศมงคลนาม นิติกรช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า 
7. นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  กรรมการ 
   (ด้านจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม) 
   แทนอธิบดีกรมชลประทาน 
8. นายมลศักดิ์ จงรักษ์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรรมการ 
   แทนอธิบดีกรมท่ีดิน 
9. นายวรัชญ์ เพชรร่วง ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนาระบบเงินนอก กรรมการ 
   งบประมาณ 
   แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
10.นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี   กรรมการ 
   การส ารวจและท าแผนที่ 
   แทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
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11.นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ กรรมการ 
   การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
   แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
12.นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กรรมการ 
13.นายวิทยา ประจันตะเสน       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.นายสมชาย ศิริสมฤทัย       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.นางอินทิรา เอ้ือมลฉัตร       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16.นายสมชาย บุญประดับ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17.นางอมราวดี ศัลยพงษ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
18.นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
19.นายชลิต ด ารงศักดิ์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
20.นายสาธิต มณีผาย       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
21.นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการที่ติดราชการไม่มาประชุม 
1. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์       ติดราชการ 
2. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    ติดราชการ 
3. นางสาวลดาวัลย์ ค าภา       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายเอกจิต ไตรภาควาสิน       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปราณี ชมพัฒนา นักวิชาการคลัง    กรมบัญชีกลาง 
2. นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
3. นายทชากร หอมหวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ส านักงานปลัด 
         กระทรวงมหาดไทย 
4. นายวิทยา ทรัพย์คงทน นายช่างชลประทานอาวุโส ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร 
5. นายพิษณุ แถลงกิจ นายช่างชลประทานอาวุโส ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 
6. นายธนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิรโชค นายช่างชลประทานอาวุโส ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 
7. นายสุรยุทธ สันติจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี 
   ช านาญการ  
8. นายประเมษ ชูสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
   ช านาญการพิเศษ 
9. นายกฤษณะ มงคลหัตถี นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
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10.นายณรงค์ มาเกต ุ นิติกรช านาญการพิเศษ   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
11.นายชัยโรจน์ อุปรารัตน์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
12.นายศักดิ์ดา อยู่เดช นายช่างชลประทานอาวุโส   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
13.นางสาวปุณยนุช  ชวลิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
14.นางสาวเมฐยา แย้มโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
15.นางสิริญา ณ อยุธยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
16.นางสาววารี หน่อทิม นิติกรช านาญการ    ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
17.นายเศรษฐา เครือสุคนธ์ นิติกรช านาญการ    ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
18.นายมนูญ รัตนอุบล นิติกรช านาญการ    ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
19.นายเกรียงไกร ไกรแก้ว นิติกรช านาญการ    ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
20.นางดวงใจ บุญล้ าเลิศ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
21.นางสาวเสาวลักษณ์  ดาวเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
22.นางวรรณวิมล บุญญวินิจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
23.นายวชิรนันท์ ชัยศรี เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
24.นางสาวปิ่นฤทัย  หลักทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
25.นางสาวณิชารัศมิ์  พัชรวิราพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
26.นางสาวสุมน ทั้วสุภาพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
27.นางสาวปุญชรัสมิ์  เหยียดชัยภูมิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
28.นางวิจิตรา ทรัพย์คงทน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
29.นายฉกาจ โชตินอก วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
30.นายอ านาจ อุยถาวรยิ่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
31.นางสาวเกศรินทร์  สุโพธิ์ไข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
32.นางสาวสุฑา สุขช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
33.นางยุวดี นาควารี นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
34.นายสุธรรม ปาละสุวรรณ พนักงานพิมพ์ ส 2   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
35.นางสาวเจน ทันนิเทศ เจ้าพนักงานธุรการ   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
36.นางสาววิธาริณี เงินปาน เจ้าพนักงานธุรการ   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
37.นางสาวธิติยา พุ่มแจ่ม เจ้าพนักงานธุรการ   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
38.นางสาวเมธีรา วงศ์ไพเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
39.นางสาวประคิน สุรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
40.นางสาวฐิติพร สาสนะ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
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41.นางสาวศิริพร ศรีตนไชย   วิศวกรชลประทาน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
42.นายชัยวิทย์ สุรินทร์   วิศวกรชลประทาน  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
43.นางสาวปนัดดา นิสัญตา   เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
44.นางสาวปรารถนา  ชาญวิรัตน์    เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
45.นางสาวภชาพร เกล็ดนิ่ม   เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
46.นางสาววิไล แจ่มประเสริฐ  ช่างฝีมือสนาม ช 3  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
47.นางฉวีวรรณ ตันวิระชัยสกุล พนักงานธุรการ ส 3  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
48.นางสาวจิรวินิต ส่งรัศมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
49.นางสาวอรวรรณ วงศ์ภักดี   เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 

เลขานุการฯ ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2560 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่  1/2560             
ให้กรรมการฯ ทุกท่านทราบ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จึงถือว่าคณะกรรมการฯ ได้รับรองรายงาน   
การประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 แล้ว  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งท่ี 1/2560 

เรื่องที ่3.1  กรอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการให้ความเห็นชอบกับความเห็น
ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เรื่อง การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดิน ตามระเบียบฯ 
ข้อ 10 

เลขานุการฯ  ในการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดิน ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
กลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาตได้ในกรณีที่มีความ
จ าเป็น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแล้ว ซึ่งมีจ านวน ๑๐ ราย ในที่ประชุมฯ ได้
แสดงความเห็นในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดอย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา ในที่สุดที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ยกเรื่องที่เสนอที่
ประชุม ฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดต่าง ๆ จ านวน ๑๐ ราย เพ่ือไปพิจารณาในการประชุม ฯ ครั้งต่อไป โดยมอบ
ให้ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางไปก าหนดกรอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินจังหวัด ให้ชัดเจน 
การด าเนินการ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้น าหลักการและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มาจัดท ากรอบข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เรื่องการเปลี่ยนการใช้ที่ดิน
ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๐  และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ใน
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ
ข้อมูลหลักประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกับ
ความเห็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เรื่องการเปลี่ยนการใช้ที่ดินตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๐ ดังนี้ 

 ๑. ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน หรือกระทบต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงในการใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตร 
 ๒. ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๓. มีความเจริญเข้าไปถึงหรือมีแนวโน้มที่ความเจริญเข้าไปถึง โดยพิจารณาจากแผนผังก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดและเส้นทางคมนาคม 
 ๔. ความคุ้มทุนของโครงการจัดรูปที่ดิน 
 ๕. ระยะเวลาถือครองที่ดินของผู้ขออนุญาต 
  

 



- 7 - 

๖. สัดส่วนพ้ืนที่ขอเปลี่ยนการใช้ที่ดินเทียบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ เหลือของแปลงที่ขออนุญาตและ
สัดส่วนพื้นที่ขอเปลี่ยนการใช้ที่ดินทั้งหมดเทียบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

ประเด็นทีเ่สนอ เพ่ือทราบและใช้เป็นกรอบการพิจารณาการพิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นของ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดิน ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ 

มติที่ประชุม 1. รับทราบกรอบการพิจารณา การให้ความเห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัด เรื่อง การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดิน ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙     
ข้อ ๑๐  
และเห็นควรให้เพิ่มกรอบการพิจารณา ในเรื่องเหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขออนุญาตที่แสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์สาธารณะหรือการท าเกษตรกรรม เป็นอีกข้อหนึ่งในการพิจารณา ดังนี้ 
๑.๑ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน หรือกระทบต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงในการใช้น้ าเพ่ือ

การเกษตร 
๑.๒. ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
๑.๓ มีความเจริญเข้าไปถึงหรือมีแนวโน้มที่ความเจริญเข้าไปถึง โดยพิจารณาจากแผนผังก าหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดและเส้นทางคมนาคม 
๑.๔. ความคุ้มทุนของโครงการจัดรูปที่ดิน  
๑.๕. ระยะเวลาถือครองที่ดินผู้ขออนุญาต 
๑.๖. สัดส่วนพ้ืนที่ขอเปลี่ยนการใช้ที่ดินเทียบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหลือของแปลงที่ขออนุญาตและสัดส่วน

พ้ืนที่ขอเปลี่ยนการใช้ที่ดินทั้งหมดเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
๑.๗ เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขออนุญาตที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์สาธารณะหรือการท าเกษตรกรรม 
  2. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ไปพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยน
การใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับอ านาจการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยน
การใช้ที่ดิน ตามระเบียบฯ ข้อ 10 ให้อ านาจในการพิจารณาอนุญาตเป็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
โดยใช้กรอบการพิจารณาทั้ง 7 ข้อนี้ ในการพิจารณาดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 และกรณีอ่ืนๆ ที่เห็นว่าควรแก้ไขปรับปรุง และน าเสนอคณะกรรมการจัดรูป  
ที่ดินกลาง เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ื 4.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนการใช้ท่ีดินในเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน จ านวน 10ราย 

เลขานุการฯ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้รับเรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูป
ดิน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖, ข้อ 
๗ และข้อ ๙  ต้องน าเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางให้ความเห็นชอบตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๐ ซึ่ง
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร,จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น
ของผู้ขออนุญาตมาครั้งหนึ่งแล้ว มีมติเห็นสมควรอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดิน รวมจ านวน ๑๐ ราย 
ข้อกฎหมาย 

 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 

  มาตรา ๕๖  ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ห้ามมิให้ใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่
เกษตรกรรมหรือท าการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ หรือท าการใด ๆ แก่ที่ดินนั้นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  แก่การ
จัดรูปที่ดิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินจังหวัดมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการ
ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  “เปลี่ยนการใช้ที่ดิน” หมายความว่า การเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อ่ืนที่มิใช่
เกษตรกรรมรวมทั้งการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ หรือกระท าการใด ๆ แก่ที่ดินอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การ
จัดรูปที่ดิน ภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

 ข้อ ๕  ห้ามมิให้อนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดินหรือ  
ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ 

 ข้อ ๑๐  การเปลี่ยนการใช้ที่ดินนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖  ข้อ ๗ และข้อ ๙ หรือ        
การเปลี่ยนการใช้ที่ดินในกรณีอ่ืนที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา
อนุญาตได้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแล้ว 

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และความหมายของ
เกษตรกรรมอ่ืน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อ 1  ค าว่า “เกษตรกรรมอ่ืน” ตามประกาศนี้ให้หมายความถึง 

(1) การเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่มีการปลูกสร้างโรงเรือนหรืออาคารที่มีลักษณะถาวรส าหรับการเลี้ยง
สัตว์ 

(2) การเลี้ยงสัตว์น้ า ที่ไม่มีการขุดขนย้ายดินออกจากแปลงที่ดินที่ได้รับจากการจัดรูปที่ดินใน
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน  

กรอบการพิจารณาประกอบข้อกฎหมาย 

  ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้น าหลักการและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ มาจัดท ากรอบข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัด เรื่องการเปลี่ยนการใช้ที่ดินตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๐ และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  กรอบข้อมูลหลักประกอบการ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เรื่องการเปลี่ยนการใช้ที่ดิน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดิน
เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐  ดังนี้ 

 ๑. ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน หรือกระทบต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงในการใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตร 

 ๒. ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

 ๓. มีความเจริญเข้าไปถึงหรือมีแนวโน้มที่ความเจริญเข้าไปถึง โดยพิจารณาจากแผนผังก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดและเส้นทางคมนาคม 

 ๔. ความคุ้มทุนของโครงการจัดรูปที่ดิน 

 ๕. ระยะเวลาถือครองที่ดินของผู้ขออนุญาต 

 ๖. สัดส่วนพ้ืนที่ขอเปลี่ยนการใช้ที่ดินเทียบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหลือของแปลงที่ขออนุญาตและ
สัดส่วนพื้นที่ขอเปลี่ยนการใช้ที่ดินทั้งหมดเทียบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
การด าเนินการ 
  ส านักงานงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท าข้อมูลตามกรอบข้อมูลหลัก
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เรื่องการเปลี่ยนการ
ใช้ที่ดินตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ 

 



- 10 - 

อนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งมิใช่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๐  (รายละเอียด 
ปรากฏตามตารางสรุปข้อมูล ความเห็นของส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง และเอกสารประกอบการพิจารณา รวม 
๑๐ ราย)  

ประเด็นที่เสนอ    

 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินในเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน ตามมติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี รวม
จ านวน ๑๐ ราย (ตามรายละเอียดที่แนบ) 
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ข้อสังเกต  
นายวิทยา  ประจันตะเสน  ผู้แทนประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ    
เห็นว่า เรื่องที่น ามาพิจารณา จ านวน ๑๐ ราย ครั้งนี้ มีจ านวน ๔ ราย เป็นอ านาจของคณะกรรมการ          
จัดรูปที่ดินจังหวัดที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมอบให้อยู่แล้ว ตามระเบียบฯ ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ ๕ 
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดอาจพิจารณาอนุญาตการขอเปลี่ยนการใช้ที่ดินตามความเหมาะสมและ
สมควรโดยไม่ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ส าหรับการเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขต
โครงการจัดรูปที่ดินดังต่อไปนี้ 
(๑) การเปลี่ยนการใช้ที่ดินในระยะไม่เกิน ๒๐๐ เมตร จากทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท 
ตลอดสาย เพ่ือกิจการในประเภท ดังน้ี 
(ก)......... 
(ข).......... 
(ค).......... 

(ง) กิจการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์หรือเอื้อต่อการจัดรูปที่ดินหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อการจัดรูปที่ดิน เช่น ลานตากข้าว สถานที่เก็บพืชผลทางการเกษตร ตลาดจ าหน่ายพืชผลทางการ
เกษตร  
ซึ่งใน(๑)(ง) กิจการอ่ืน ค าว่า เช่น นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น หากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน 
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด มีอ านาจพิจารณาได้ไม่ต้องน าเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณา 
ดังนั้น การพิจารณาอนุญาต รายที่ ๒ ,รายที่ ๓, รายที่ ๕ และรายที่ ๖ เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๗(๑)(ง)  

ประธานในที่ประชุม 
มีกรรมการท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้ จากระเบียบวาระการประชุมที่จะพิจารณาก็
จะลดลงเนื่องจากเป็นอ านาจของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุญาตได้ 

นายพิษณุ แถลงกิจ  หัวหน้าส านักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี  
เรียนท่านประธานและกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เนื่องจากการขออนุญาต รายที่ ๙ นางจอน ผ่องภักต์   
ส านักงานฯ ได้ไปตรวจสอบจ านวนเนื้อที่ที่ขออนุญาตในการปลูกสร้างบ้านแล้ว ปรากฎว่า มีจ านวนพ้ืนที่ไม่ถึง  
๑ ไร่ จึงเป็นอ านาจของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดในการพิจารณา จึงเรียนมาเพ่ือขอถอนเรื่องการขอ
อนุญาตรายนี้  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนที่
มิใช่เกษตรกรรม เห็นว่าเป็นความจ าเป็นของผู้ขออนุญาตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดินตาม
ความเห็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

รายที่ ๑ นายถุงเงิน แจ้งสว่าง เพื่อก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร จ านวน ๔ ไร่ ตามหลักฐานโฉนดที่ดิน         
               เลขที่ ๖๘๖๙ เนื้อท่ี ๔๙ -๓-๙๑.๗ ไร่ ต าบลบ้านน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
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รายที่ ๔  นางสาวธนอมร กลั่นเงิน,นางสาวธนวดี กลั่นเงิน,และนายธน กลั่นเงิน  เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย 
                     อยู่เอง โรงเรือนการเกษตร ห้องน้ าและโรงเก็บปุ๋ย สร้างถนน ขุดบ่อน้ าเพ่ือใช้ท าเกษตร,และให้  
                   ห้างหุ้นส่วนสามัญ อิฐศรีธนรักษ์ ด าเนินการสร้างโรงงาน ผลิตอิฐดินเผา บ้านพักคนงาน    
                   จ านวน ๕-๓-๑๔.๖ ไร่ ตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๖๒๑, ๑๔๗๐๔,๙๓๒๓                
                    เนื้อท่ี ๖-๒-๕๙ ไร่, เนื้อที่ ๗-๐-๐ ไร่, เนื้อที่ ๕-๑-๖๙ ไร่ ตามล าดับ ต าบลคูบัว อ าเมือง 
  ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
     รายที่ ๗     นางยุพิน บัวเบาและนายมณฑา บัวเบา  เพ่ือก่อสร้างโรงเรือนถาวรเลี้ยงโคและสร้างที่อยู่ 
  อาศัยของตนเองบุตร รวม ๓ หลัง  จ านวน ๑-๐-๙๕.๑ ไร่ (เต็มเนื้อท่ี) ตามหลักฐานโฉนด 
  ที่ดินเลขที่ ๓๑๐๑๖ ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
     รายที่ ๘     นายมนัส เจริญสุข และนางสาวสายสุนีย์ ปานรัตน์  เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย,เพ่ือให้หัวหน้า 
  คนงานอยู่อาศัย, ห้องแถวเพื่อให้พนักงานอยู่อาศัยและให้บุคลอ่ืนเช่าขายของเบ็ดเตล็ดและ 
  อาคารเก็บอะไหล่รถเก่าและเครื่องยนต์เก่า จ านวน ๑-๐-๐ ไร่ (เต็มเนื้อท่ี) ตามหลักฐาน 
  โฉนดที่ดินเลขที่   
                    ๔๕๒๕๗ ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
     รายที่ ๑๐  นายคนาธิป สุทธิโรจน์  เพ่ือก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวยกพ้ืน จ านวน ๑๐ หลัง         
                   จ านวน ๐-๒-๔๗.๙ (เต็มเนื้อท่ี) ตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๔๘๗ ต าบลห้วยโรง     
                   อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
ส าหรับกรณี รายที่ ๒ นางสาวกุลกณิช ภักดีอารมณ์  , รายที่ ๓ ณัฐนันท์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
      รายที่ ๕ นางสาวอรุณ พันท้าว , รายที่ ๖  นายปัญญา เหลาชิด  
พิจารณาแล้วมีมติเห็นว่าการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่เกษตรกรรม เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด สามารถพิจารณาอนุญาตได้ ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่เกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๑)(ง) และรายที่ ๙ นางจอน ผ่องภักต์ ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ขอถอนเรื่อง  
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เลิกประชุมเวลา  12.20  นาฬิกา 
 

 

 

(นายสิริวิชญ  กลิ่นภักดี) 
หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 

 

 

 

(นายชัยโรจน์  อุปรารัตน์) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางวรรณวิมล  บุญญวินิจ) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


