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ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เรื่อง การจัดที่ดนิ ชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดที่ดินในเขตที่ดินชุมชน
สาหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความเป็น อยู่ของเกษตรกรเพื่อประโยชน์ในการจัด การที่อยู่อาศัยหรือ
กิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อให้การดาเนินการตามหน้าที่และอานาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและรองรับการพัฒนา
ของสังคมชนบทสู่สังคมเมือง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 (3) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์สาหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2541 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดทีด่ นิ
ชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ชุมชนในพื้น ที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมที่มีกลุ่มคนอาศัยอยู่เป็นกลุ่มก้อน ซึ่งมีทั้งเกษตรกรที่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมในบริเวณนั้น
และมีผู้ซึ่งมิได้เป็น เกษตรกร โดยมีการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยแล้ว และมีการประกอบอาชีพอื่น ๆ
หรือกิจการพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น ร้านค้า ร้านบริการ รวมทั้งการประกอบกิจการสาธารณูปโภคที่จาเป็น
สถานที่ราชการ ตลอดจนมีการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น
“เขตที่ดินชุมชน” หมายความว่า ชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกาหนดให้เป็นพื้นที่สาหรับการจัดที่ดินเพื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่
ของเกษตรกรในการจั ด การที่ อยู่ อ าศัย กิ จ การสาธารณู ปโภค และกิ จการอื่นที่ เป็ นการสนับสนุ น
หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
การปฏิ รู ปที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
“เกษตรกร” หมายความว่า เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อ 4 การกาหนดเขตที่ดินชุมชนสาหรับการจัดที่ดินเพื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่
ของเกษตรกรในการจัด การที่อยู่อาศัยหรือกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน
หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(1) ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน มีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นเป็นชุมชน โดยมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ที่อยู่รวมกันมาเป็นเวลาอันสมควร มีการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ มีการตั้งถิ่นฐานแบบกระจัดกระจาย
ตามพื้นที่เกษตรกรรม และตั้งถิ่นฐานโดยปลูกสร้างบ้านเรือนตามแนวของถนนหรือแนวของริมสองฝั่งแม่น้า
ลาคลองตามสภาพภูมิประเทศ
(2) เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา พาณิชยกรรม เกษตรอุตสาหกรรม การคมนาคมการขนส่ง
การท่องเที่ยว หรือการบริการสาธารณสุข เป็นต้น
(3) มี จ านวนครั ว เรื อ นไม่ น้ อ ยกว่ า 40 ครั ว เรื อ น หรื อ ความหนาแน่ น ของประชากร
ตั้งแต่ 1 - 12 คน/ไร่ ตามมาตรฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย สาหรับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก
ข้อ 5 ให้ ส.ป.ก. ดาเนินการกาหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ดินชุมชน โดยอาจ
ประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการกาหนดผังดังกล่าว
ข้อ 6 เกษตรกร บุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีความประสงค์ขอรับการจัดที่ดินในเขตที่ดินชุมชน
เพื่ อ กิ จ การตามประกาศนี้ ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ ส.ป.ก.จั ง หวั ด แห่ ง ท้ อ งที่ นั้ น ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต
และการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สาหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุน
หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคล หรือเกษตรกร ผู้มีบ้านเรือนอยู่อาศัยในเขตที่ดินชุมชน ให้ยื่นคาขอรับการจัดทีด่ นิ
เฉพาะการจัดที่อยู่อาศัย
(๒) บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คล ให้ ยื่ น ค าขอรั บ การจั ด ที่ ดิ น เฉพาะเพื่ อ กิ จ การสาธารณู ป โภค
หรือกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อ 7 เมื่อผู้มีอานาจได้พิจารณาอนุญาตตามคาขอแล้ว นอกจากการดาเนินการให้เป็นไป
ตามระเบีย บคณะกรรมการปฏิ รูป ที่ดิน เพื่ อ เกษตรกรรม ว่ า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อนไข
ในการอนุ ญ าตและการให้ ผู้ รับ อนุ ญาตถื อ ปฏิ บั ติใ นการใช้ ที่ ดิ นหรื ออสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ ส าหรั บ กิ จการ
ที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2541 แล้ว ให้ ส.ป.ก.
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการอนุญาตการจัดที่ดิน ที่อยู่อาศัยสาหรับบุคคลที่ได้รับการจัดที่ดนิ ให้จัดทาสัญญา
เข้าทาประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดิน (ที่อยู่อาศัย) (ส.ป.ก.4 - 01 ช.)
แนบท้ายสัญญาดังกล่าว
(2) การอนุ ญ าตอื่ น นอกเหนื อ จาก (1) ให้ จั ด ท าเป็ น สั ญ ญาเข้ า ท าประโยชน์ ใ นที่ ดิ น
หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยให้เรียกเก็บค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกาหนด
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ทั้งนี้ ในการคิด ค่าตอบแทนสาหรับผู้รับอนุญาตใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบ
กิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามประกาศนี้ ที่ได้ประกอบกิจการ
ไปก่อนการขออนุญาตตามประกาศนี้ ให้คิดค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของค่าตอบแทนตาม (2)
ข้อ 8 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการตามประกาศนี้ ให้นาเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ
เพื่อเกษตรกรรมเพื่อวินิจฉัยต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการปฏิรปู ที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม

