รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 1/๒๕60
วันที่ 28 มีนาคม ๒๕60 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอําเภอนครไทย
--------------------------------คณะอนุกรรมการผูเขาประชุม
1 นายชวนินทร

วงศสถิตจิรกาล นายอําเภอนครไทย

2 วาที่ ร.ต.ชาญวิทย

พูลเพิ่มทรัพย

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
แทน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย

3 จ.ส.ต.อนันต

สามภักดี

4 นายขวัญชัย

ลัมยศ

5 นายรพีพร

บอคํา

6 นายเอกพงษ
7 นายสุชาติ
8 นายสุเทพ

กุลเจริญ
มวงเงิน
เกิดชี่น

9 นายชุน
10 นายสนอง
11 นายครนิคม

พรมมาอินทร
หนูนิล
ปานเกิด

12 นางบังอร

มาลี

13
14
15
16

หิมโสภา
มณีณัฐกุล
ราชชมภู
มั่นคง

นายทองใส
นายพจนารถ
นายประไพ
นายไพรทูน

17 นายเจือ
18 นายสําราญ

จันทรทรง
สังขจันทร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
แทน พัฒนาชุมชนอําเภอนครไทย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
แทน เกษตรอําเภอนครไทย
ผูแทน สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก
นายกองคการบริหารสวนตําบลเนินเพิ่ม
ผูใหญบานหมูที่ 19 ตําบลเนินเพิ่ม
รองนายกเทศมนตรีตําบลบานแยง
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบานแยง
กํานันตําบลบานแยง
ผูใหญบานหมูที่ 7 ตําบลบานแยง
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกะทาว
แทน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกะทาว

ผูชวยกํานันตําบลหนองกะทาว
แทน กํานันตําบลหนองกะทาว
ผูใหญบานหมูที่ 1 ตําบลหนองกะทาว
ผูใหญบานหมูที่ 3 ตําบลหนองกะทาว
ผูใหญบานหมูที่ 8 ตําบลหนองกะทาว
ผช.ผูใหญบานหมูที่ 11 ตําบลหนองกะทาว
แทนผูใหญบานหมูที่ 11 ตําบลหนองกะทาว

ผูใหญบานหมูที่ 13 ตําบลหนองกะทาว
ผูใหญบานหมูที่ 16 ตําบลหนองกะทาว

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
/ 19 นายตาว...
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20
21
22
23
24

นายตาว
นายประกา
นายสุดใจ
นายจําลอง
นายแดนชัย
นางธาริณี

จํานงศรี
ยวนแหว
ราชทะคันที
ออนเฉวียง
กิตติวุฒิเมธี
สิงหทอง

25
26
27
28
29

นายชัยนาม
นางศรีไพร
นายสังเวียน
นายเจริญ
นายฉลองชัย

พรมนัน
ไคลลา
สุดแกว
ปญญาแกว
จันทรใจดี

ผูใหญบานหมูที่ 18 ตําบลหนองกะทาว
ผูใหญบานหมูที่ 19 ตําบลหนองกะทาว
ผูใหญบานหมูที่ 23 ตําบลหนองกะทาว
ผูใหญบานหมูที่ 26 ตําบลหนองกะทาว
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยเฮี้ย
ผูชวยกํานันตําบลหวยเฮี้ย
แทน กํานันตําบลหวยเฮี้ย
ผูใหญบานหมูที่ 5 ตําบลหวยเฮี้ย
ผูใหญบานหมูที่ 8 ตําบลหวยเฮี้ย
ผูใหญบานหมูที่ 9 ตําบลหวยเฮี้ย
ผูแทนอาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน อ.นครไทย
นิติกรปฏิบัติการ แทน ผอ.กลุมกฎหมาย

30 นางจรีรัตน

พานิชสรรพ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ

31 นายเฉลิมชัย

เฉลิมงาม

นายชางสํารวจชํานาญงาน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง อําเภอนครไทย
ผูจัดการ ธ.ก.ส. สาขานครไทย
กํานันตําบลเนินเพิ่ม
ผูใหญบานหมูที่ 10 ตําบลหวยเฮี้ย

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายอนุพงษ จันทรวงศ
2. นายศุภกิตต สุไรมาน

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ส.ป.ก.พิษณุโลก
ส.ป.ก.พิษณุโลก
/ เริ่มประชุม...

-3เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

13.30 น
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอําเภอนครไทย ในการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕59
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
มติอนุกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
3.1 คําสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินอําเภอ จังหวัดพิษณุโลก สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552
3.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเขาทําประโยชน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
๓.3 หลักเกณฑและวิธีการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
มติอนุกรรมการ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบคัดเลือกเกษตรกรใหเขาทําประโยชนในที่ดิน ( แปลงเกษตรกรรม )
โครงการปฏิรูปที่ดินของรัฐ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ฝายเลขานุการ ชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (คปจ. พิษณุโลก) ไดมี
ประกาศ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ใหเกษตรกรยื่นคําขอเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
โครงการที่ดิน ของรัฐ จัง หวัดพิษณุโลก จํานวน 18 โครงการ พรอมไดแจง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
เกษตรกรตามระเบียบฯ นั้น

/ ในการนี้ ....

-4ในการนี้ มีเกษตรกรยื่นคําขอเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอนครไทย มีจํานวน
93 ราย 122 แปลง รวมจํานวนเนื้อที่ 1,234 – 2 – 63 ไร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
รวมกับผูปกครองทองที่ ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ ผูยื่นคําขอ และตรวจสอบการมีที่ดนิ แปลงอื่น ตามระเบียบฯ
ขอ ๑๐ แลวผลการตรวจสอบปรากฏวา มีคุณสมบัติถูกตองและมีที่ดินรวมกับแปลงอื่นไมเกินจํานวนที่กฎหมาย
ปฏิรูปที่ดินกําหนด (ไมเกิน ๕๐ ไร) ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีคัดเลือกและแยกตามที่ตั้งของที่ดินได ดังตอไปนี้
1.1 ตําบลเนินเพิ่ม
หมูที่ 19
จํานวน
รวม
จํานวน

5
5

ราย
ราย

9
9

แปลง
แปลง

เนื้อที่
เนื้อที่

37-0-82
37-0-82

ไร
ไร

1.2 ตําบลบานแยง
หมูที่ 07
จํานวน
รวม
จํานวน

19
19

ราย
ราย

25
25

แปลง
แปลง

เนื้อที่
เนื้อที่

258 – 3 – 62
258 – 3 - 62

ไร
ไร

1.3 ตําบลหนองกะทาว
หมูที่ 03
จํานวน
หมูที่ 08
จํานวน
หมูที่ 11
จํานวน
หมูที่ 13
จํานวน
หมูที่ 16
จํานวน
หมูที่ 18
จํานวน
หมูที่ 19
จํานวน
หมูที่ 23
จํานวน
รวม
จํานวน

2
15
11
1
1
1
3
11
45

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

3
20
12
1
1
2
5
16
60

แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง

เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่

20 – 0 – 59
173 – 2 – 35
222 – 3 – 49
30 – 2 – 73
15 – 0 – 97
28 – 2 – 03
23 – 2 – 24
158 – 0 - 10
672 – 2 - 50

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

1.4 ตําบลหวยเฮี้ย
หมูท ี่ 05
หมูท ี่ 08
หมูท ี่ 09
หมูท ี่ 10
รวม

20
2
1
1
24

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

23
2
2
1
28

แปลง
แปลง
แปลง
แปลง
แปลง

เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่
เนื้อที่

184 -2 -57
37 – 1 - 02
25 – 2 - 23
18 – 1 - 87
265 – 3 - 69

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

/ ขอกฎหมาย...

-5ขอกฎหมายและระเบียบ ฯ
๑. ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
คัดเลือกเกษตรกร ซึ่ง จะมีสิทธิไ ดรั บที่ดินจากการปฏิรู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับ ที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๓๘
๒. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
ความเห็น ส.ป.ก. พิษณุโลก
ส.ป.ก. พิษณุโลก พิจารณาแลวเห็นวาเกษตรกรผูยื่นคําขอเปนเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบของ ส.ป.ก. จึงสมควรใหความเห็นชอบคัดเลือกเกษตรกรเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่นําเสนอ
ประเด็นที่เสนอ
๑. ขอความเห็นชอบในการคัดเลือกเกษตรกรใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินอําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก จํานวนทั้งสิ้น 93 ราย 122 แปลง รวมจํานวนเนื้อที่ 1,234 – 2 - 63 ไร
๒. ขออนุมัติในหลักการ ให ส.ป.ก.พิษณุโลก แกไขรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีคัดเลือกเกษตรกร ใน
กรณีพิมพผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือตกหลนเล็กนอย ซึ่งไมมีผลในการเปลี่ยนตัวบุคคลหรือแปลงที่ดินได
มติคณะอนุกรรมการฯ
1. คณะอนุกรรมการ ไดรวมกันตรวจสอบบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นคําขอเขาทําประโยชนในที่ดิน
โดยเฉพาะผูใหญบานในแตละหมูบาน ไดตรวจสอบตามบัญชีรายชื่อเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบที่
ส.ป.ก.พิษณุโลก นําเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา เปนเกษตรกรและเปนผูเขาทําประโยชน
ในที่ดินตามที่ยื่นคําขอฯ คณะอนุกรรมการฯ จึงไดมีมติดังนี้
1.1 ใหความเห็นชอบคัดเลือกเกษตรกรผูขอเขาทําประโยชน จํานวนทั้งสิ้น 71 ราย
93 แปลง เนื้อที่ 913-2-14 ไร
1.2 ไมเห็นชอบ จํานวน 22 ราย 29 แปลง เนื้อที่ 321-0-49 ไร
- เนื่องจากผูใหญบานยังไมไดประชุมประชาคมหมูบาน ไดแก
ตําบลบานแยง
หมูที่ 7 จํานวน 19 ราย 25 แปลง เนื้อที่ 258-3-62 ไร
ตําบลหนองกะทาว หมูที่ 16 จํานวน 1 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 15-0-97 ไร
ตําบลหวยเฮี้ย
หมูที่ 10 จํานวน 1 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 18-1-87 ไร
- เนื่องจากมีปญหาเรื่องแนวเขตที่ไมชัดเจนและขอใหทาง ส.ป.ก.พิษณุโลกตรวจสอบใหม
ไดแก
ตําบลหนองกะทาว หมูที่ 18 จํานวน 1 ราย 2 แปลง เนื้อที่ 28-2-03 ไร
2. อนุมัติให ส.ป.ก.พิษณุโลก ดําเนินการตามประเด็นที่เสนอขอ 2 ได
/เรื่องที่ 4.2...

-6เรื่องที่ ๔.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบคัดเลือกเกษตรกรใหเขาทําประโยชนในที่ดิน ( ที่อยูอาศัย )
เขตชุมชนโครงการปฏิรูปที่ดินของรัฐอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงวา ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (คปจ. พิษณุโลก) ไดมี
ประกาศใหเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 15 ตําบล 82 ชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ใหเกษตรกรผูถือครองที่ดินของรัฐยื่นคํารองขอรับ
การจัดที่ดินชุมชนเพื่อ การอยูอาศัยในเขตปฏิรูปที่ดิน จัง หวัดพิษณุโลก พรอมไดแจง หลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกเกษตรกรตามระเบียบฯ นั้น
ในการนี้ไดมีเกษตรกรยื่นคํารองขอรับการจัดที่ดิน ในเขตชุมชนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก เปนจํานวน 2 ราย 2 แปลง รวมจํานวนเนื้อที่ดิน 1 – 3 - 49 ไร ซึ่งไดพิจารณา
แยกประเภทเกษตรกรผูยื่นคํารองดังตอไปนี้
๑. เกษตรกรที่ไดรับสิทธิหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑)
แลว ขอรับการจัดที่ดินเนื้อที่ไมเกิน 2 งานและเกินกวา 2 งาน แตไมเกิน 5 ไร มีจํานวน 1 ราย 1 แปลง รวม
จํานวนเนือ้ ที่ดิน 1 – 0 - 34 ไร แยกตามที่ตั้งของที่ดินได ดังตอไปนี้
1.1 ตําบลบานแยง
หมูที่ 07
จํานวน
รวม
จํานวน

1
1

ราย
ราย

1
1

แปลง
แปลง

เนื้อที่
เนื้อที่

1-0-34
1-0-34

ไร
ไร

2. เกษตรกรทั่วไปที่ยังไมไดรับสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ขอรับการจัดที่ดินเนื้อที่ไมเกิน 2 งาน
และเกินกวา 2 งาน แตไมเกิน 5 ไร มีจํานวน 1 ราย 1 แปลง รวมจํานวนเนื้อที่ดิน 0 – 3 - 15 ไร
แยกตามที่ตั้งของที่ดินได ดังตอไปนี้
2.1 ตําบลหวยเฮี้ย
หมูที่ 08
จํานวน
รวม
จํานวน

1
1

ราย
ราย

1
1

แปลง
แปลง

เนื้อที่
เนื้อที่

0-3-15
0-3-15

ไร
ไร

กฎหมายและระเบียบ
๑. ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( คปก. ) วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๓๘
๒. มติ คปก. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑจัดที่ดินชุมชน ใน
พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ดังนี้
/ขอ 4...

-7ขอ ๔ จํานวนเนื้อที่ดินที่จัดใหเกษตรกรเขาอยูอาศัยนั้น จัดใหตามจํานวนเนื้อที่ที่ครอบครองและ
ทําประโยชนอยูจริง แตไมเกิน ๒ งาน และหากมีความจําเปนที่จะใชเนื้อที่เกินกวาที่กําหนด ใหเปนอํานาจ คปจ.
ในการพิจารณา โดยแสดงเหตุผลความจําเปน หากมิไดรับอนุญาตให ส.ป.ก. นําที่ดินสวนเกินจัดใหกับผู ที่
เดือดรอนที่อยูอาศัยในชุมชนตอไป
๓. หนังสือ ส.ป.ก.ที่ กษ. ๑๒๑๕/ ว ๔๖๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไดกําหนดขั้นตอนการจัดที่ดิน
ชุมชน (ที่อยูอาศัย) ดังนี้
๓.๓ ในการพิจารณาคัดเลือกฯ
- กรณีที่เปนเกษตรกรผูไดรับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ แลว ไมตองดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร
ผูนั้นอีกตามระเบียบฯ ถาจํานวนเนื้อที่ดินไมเกิน ๒ งาน นําเสนอ คปจ. เพื่อรับทราบ แตถาเนื้อที่ดินเกิน ๒ งาน
เสนอ คปจ. พิจารณาขอรับจัดที่ดินเกิน ๒ งาน และประกาศผลการคัดเลือกฯ
- กรณีเปนเกษตรกรที่ยังไมไดรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ใหนําเสนอคณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินอําเภอ และ คปจ. พิจารณาตามลําดับ
4. มติ คปจ. พิษณุโลก ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ มีดังนี้
- อนุมัติหลักการจัดที่ดินสําหรับอยูอาศัยในเขตชุมชนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินภายในจังหวัด
พิษณุโลก โดยกําหนดขนาดเนื้อที่เทาที่ผูขอถือครองหรือครอบครองอยูตามความเปนจริง แตไมเกิน ๕ ไร หาก
มีความจําเปนใชเนื้อที่เกินกวาที่กําหนดนี้ ใหยื่นคํารองพรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนตอ คปจ.พิษณุโลก
เพื่อพิจารณาเปนรายๆ ไป
ความเห็น ส.ป.ก. พิษณุโลก
ส.ป.ก. พิษณุโลก ไดรวมกับผูปกครองทองที่ ตรวจสอบขอเท็จจริง ของเกษตรกรที่ยื่นคํารองขอ และ
ตรวจสอบการมีที่ดินแปลงที่ดินอื่นแลว เห็นวาผูยื่นคํารองขอเปนเกษตรกรที่ถือครองและทําประโยชนในที่ดิน
แปลงที่ขอจริง มีคุณสมบัติครบถวนการถือครองที่ดินเพื่อการอยูอาศัยไมเกินจํานวนทึ่คปก.และคปจ.พิษณุโลก
กําหนดไว และเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเกษตรกรฯ ขางตน จึงเห็นสมควรใหความ
เห็นชอบคัดเลือกเกษตรกรเขาทําประโยชนในที่ดิน (ที่อยูอาศัย) ตามบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่นําเสนอ ตอไป
ประเด็นที่เสนอ
๑. เพื่อโปรดทราบรายชื่อเกษตรกรที่ไดรับสิทธิหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก.๔-๐๑) แลว ขอรับการจัดที่ดินเนื้อที่ไมเกิน 2 งาน มีจํานวน - ราย - แปลง เนื้อที่ – ไร
และขอรับกาจัดที่ดินเนื้อที่เกินกวา 2 งาน แตไมเกิน 5 ไร มีจํานวน 1 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 1 – 0 - 34 ไร
๒. เพื่อพิจารณาเห็นชอบคัดเลือกผูขอเขาทําประโยชนในที่ดิน กรณีเกษตรกรทั่วไป ที่ยังไมไดรับ
สิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ขอรับการจัดที่ดินพื้นที่ไมเกิน 2 งาน มีจํานวน - ราย - แปลง เนื้อที่ - ไร และขอรับ
การจัดที่ดินเนื้อที่เกินกวา 2 งานแตไมเกิน 5 ไร มีจํานวน 1 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 0 – 3 – 15 ไร
๓. ขออนุมัติในหลักการ ให ส.ป.ก.พิษณุโลก แกไขรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีคัดเลือกเกษตรกร
ในกรณีพิมพผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือตกหลนเล็กนอย ซึ่งไมมีผลในการเปลี่ยนตัวบุคคลหรือแปลงที่ดินได
/มติคณะอนุ....

-8มติคณะอนุกรรมการฯ
1. คณะอนุกรรมการ ไดรวมกันตรวจสอบบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นคําขอเขาทําประโยชน
ในที่ดินโดยเฉพาะผูใหญบานในแตละหมูบาน ไดตรวจสอบตามบัญชีรายชื่อเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก นําเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวา เปนเกษตรกรและเปนผูเขาทําประโยชน
ในที่ดินตามที่ยื่นคําขอฯ คณะอนุกรรมการฯ จึงไดมีมติดังนี้
1.1 ไมเห็นชอบ จํานวน 2 ราย 2 แปลง เนื้อที่ 1-3-49 ไร
- เนื่องจากผูใหญบานยังไมไดประชุมประชาคมหมูบาน ไดแก
ตําบลบานแยง หมูที่ 7 จํานวน 1 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 1-0-34 ไร
- เกษตรกรผูยื่นคําขอเสียชีวิต
ตําบลหวยเฮี้ย หมูที่ 8 จํานวน 1 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 0-3-15 ไร
2. อนุมัติให ส.ป.ก.พิษณุโลก ดําเนินการตามประเด็นทีเ่ สนอขอ 3 ได
เรื่องที่ 4.3

พิจารณาใหความเห็นชอบคําขอโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
อําเภอนครไทย

ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงวา ดวยมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกยื่นคํารองขอโอนสิทธิการ
เขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณา
รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 ราย 13 แปลง เนือ้ ที่ 147– 1 – 72 ไร ดังนี้
1) การโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน
1.1 การโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเกษตรกรรม (เต็มแปลง)
จํานวน 6 ราย 7 แปลง เนื้อที่ 93 – 0 - 70 ไร
รายละเอียดที่ดิน

ลํา
ดับ
ที่

ผูขอโอนสิทธิ

ผูขอรับโอนสิทธิ

แปลง
เลขที่

กลุมที่/ระวาง

เนื้อที่

ที่ตั้งที่ดิน

ความ
เกี่ยวพัน

ไร-งาน-วา

๑

น.ส.ศรีสกุล มีเฟย

น.ส.วรรณกวี สีขํา

๑๒

๕๑๔๓III๘๐๙๘

๒๑-๓-๕๑

ม.๒๖ ต.หนองกะทาว

หลานฯ

๒

นางอมรพรรณ มาอน

นางเรณู พิมเสน

๖๐

๕๑๔๒I๙๘๘๐

๑๐-๑-๒๖

ม.๑ ต.หนองกะทาว

หลานฯ

๓.

นายประวัติ พยุหเสนา นายชูเกียรติ แซตั้ง

๑๒

๕๑๔๒I8868

47-0-55

๔

นายชัยยงค ชัยอนันต นางฐาปนีย ชัยอนันต

๙๒

๕๑๔๒I92๗๖

๒-๐-๘๕

ม.๑๙ ต.หนองกะทาว

พี่ฯ

5

นางสุธี สารีบุตร

นายสมจิต แสนลาด

๔๐

5142I๙๐7๘

๓-๐-๗๑

ม.๘ ต.หนองกะทาว

สามี

นางสุธี สารีบุตร

นายสมจิต แสนลาด

๓๔

5142I8๘7๘

๐-๒-1๙

ม.๘ ต.หนองกะทาว

ที่หยาขาด

นางสุดใจ พิมเสน

นางสาววาริน โพกแปง

๑๕๗

๕๑๔๓II๙๖๘๒

๗-๓-๖๓

ม.๑ ต.หนองกะทาว

บุตร

6

ม.7 ต.บานแยง

หลานฯ

แบงสิทธิ

-91.2 การโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเกษตรกรรม (แบงแปลง)
จํานวน 5 ราย 5 แปลง เนื้อที่ 53 – 1 - 80 ไร
ลํา
ดับ

รายละเอียดที่ดิน
ผูโอนสิทธิ

ผูขอรับโอนสิทธิ

ที่
1.

นายสมบัติ พิมพสีทอง (บิดา) นายสมพร พิมพสีทอง (บุตร)
นางสาวฐาริกา พิมพสีทอง

แปลง
เลขที่

กลุมที่/ระวาง

49

5143II9682

ตามการนําชี้
รังวัด

ม.18 ต.หนองกะทาว

“”

“”

“”

“”

ที่ตั้งที่ดิน

ไร-งาน-วา

30-3-99

(บุตรฯ)
2.

เนื้อที่

นายบุญเชียน ถิ่นน้ําใส (บุตร) นายหุง ถิ่นน้ําใส (บุตร)

๔๗

5142I๙๐78

๖-๓-๘๑

ม.๘ ต.หนองกะทาว

นายธานินทร ถิ่นน้ําใส (บุตร)

“”

“”

๐-๒-00

“”

นางวิไล เปาวิชา (บุตร)

“”

“”

๑๕-๐-00

“”

๒๒-๑-๘๑

1.3 การโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินแปลงที่อยูอาศัย (เต็มแปลง)
จํานวน 1 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 0 – 3 - 22 ไร
รายละเอียดที่ดิน

ลํา
ดับ

ผูขอโอนสิทธิ

ผูขอรับโอนสิทธิ

ที่
1.

นายสมศักดิ์ เกิดผล

นางบรรเทิง ยางชุม

แปลง
เลขที่

กลุมที่/ระวาง

๔๑๑

514๓III๗8๙๘-๑

เนื้อที่
ไร-งาน-วา
0-3-๒๒

ที่ตั้งที่ดิน

ความ
เกี่ยวพัน

ม.๒๖

บุตร

ต.หนองกะทาว

แบงสิทธิ

หลักเกณฑการโอนสิทธิและการตกทอดมรดกสิทธิการเขาทําประโยชน
1) ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน2544 กําหนดหลักเกณฑการโอนและตกทอดทางมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
โดยใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจพิจารณาเฉพาะ ตามขอ 3 ความวา
ขอ 3 ใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การโอนและ
การตกทอดทางมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินตอไปนี้
/3.1 การโอน...

-103.1 การโอนที่ดินที่ไดรับสิทธิการเขาทําประโยชนใหแกบุตรที่บรรลุนิติภาวะของผูไดสิทธิการ
เขาทําประโยชนมากกวาหนึ่งคน และเปนกรณีที่พิจารณาเห็นวาเปนที่ดินที่มีขนาดแบงแยกได และเพียงพอแก
การครองชีพ
3.2. การตกทอดทางมรดกสิทธิ
3.2.1 การตกทอดทางมรดกสิทธิการเขาทําประโยชน กรณีมีบุตรหลายคน
ขอรับมรดกสิทธิโดยขอใหแบงแยกที่ดิน และที่ดินดังกลาวสามารถแบงไดเพียงพอแกการครองชีพ ก็ใหจัดใหแก
บุคคลเหลานั้นตามสวนที่ตกลงกัน
3.2.2 ในกรณีตาม 3.2.1 หากพิจารณาเห็นวาที่ดินไมสามารถแบงแยกไดให
มีอํานาจกําหนดตัวเกษตรกรผูเปนบุตรเพียงรายเดียวเทานั้นที่จะไดรับสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาว
2.3. การโอนหรือการตกทอดมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนใหแกทายาท ดังนี้
1) บิดา มารดา ของเกษตรกร
2) พี่นองรวมบิดา มารดาเดียวกันของเกษตรกร
3) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกันของเกษตรกร
4) หลานของเกษตรกร
2.4. กรณีมีเหตุผลและความจําเปน ทั้งมิไดเปนการหลีกเลี่ยงขอหามโอนสิทธิหรือ แบงแยก
สิทธิตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน การโอนสิทธิหรือแบงแยกสิทธิการเขาทําประโยชนใหกับบุคคลอื่นเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย นอกเหนือจากบุคคลตามที่กําหนดขางตน ไดแก การโอนใหแก คูสมรสที่หยาขาด
เกษตรกรผูรับโอนสิทธิการเขาทําประโยชน และผูรับมรดกสิทธิตามมติ คปก. ครั้งที่ 7/2544
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 จะตองเปนเกษตรกร และเปนผูไมมีที่ดินทํากินของตนเองเพียงพอแกการครอง
ชีพอยูกอนแลว หรือเปนผูไมไดรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หรือไดรับการจัดจาก ส.ป.ก. อยูกอนแลว และเนื้อที่
รับโอนหรือตกทอดรวมกันไมเกินขนาดการถือครองที่ดิน ตามที่กฎหมายกําหนดและใหถือวาเกษตรกรผูไดรับสิทธิ
การเขาทําประโยชนตามหลักเกณฑการโอนและการตกทอดทางมรดกตามมติดังกลาว เปนเกษตรกรผูไดรับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา 19 (7) แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
(2.) ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (คปจ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 วาระที่ 4.1 ใหยกเลิก มติ คปจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2555 โดยกําหนดใหคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอําเภอ (คปอ.) พิจารณาทบทวนเรื่องโอนสิทธิ
และมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อทราบกอนนําเสนอ คปจ.พิษณุโลก พิจารณาตอไป
ความเห็น ส.ป.ก. พิษณุโลก
ส.ป.ก. พิษณุโลก ไดพิจารณาเรื่องราวคําขอโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของ
ผูขอแลว เห็นวาเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกําหนดทุกประการ

/ ประเด็น...

-11ประเด็นที่เสนอ
เพื่อใหความเห็นชอบคําขอโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของผูขอ จํานวน
12 ราย 13 แปลง เนือ้ ที่ 147 – 1 – 72 ไร และให คปจ. พิจารณาตอไป
มติคณะอนุกรรมการฯ
1 ใหความเห็นชอบคําขอโอนสิทธิ จํานวน 9 ราย 10 แปลง เนื้อที่รวม 77-2-44 ไร
1.1 แปลงเกษตรกรรม (เต็มแปลง) จํานวน 4 ราย 5 แปลง เนื้อที่ 24-0-64 ไร
1.2 แปลงเกษตรกรรม (แบงแปลง) จํานวน 5 ราย 5 แปลง เนื้อที่ 53-1-80 ไร
2. ไมเห็นชอบ จํานวน 3 ราย 3 แปลง เนื้อที่ 69-3-26 ไร
เนื่องจากผูใหญบานยังไมไดประชุมประชาคมหมูบาน ไดแก
2.1 แปลงเกษตรกรรม (เต็มแปลง)
- แปลงเลขที่ 12 ระวาง 5143III8098 เนื้อที่ 21-3-51 ไร
- แปลงเลขที่ 12 ระวาง 5142I8868 เนื้อที่ 47-0-55 ไร
2.2 แปลงที่อยูอาศัย (เต็มแปลง)
- แปลงเลขที่ 411 ระวาง 5143III7898-1 เนื้อที่ 0-3-22 ไร
เรื่องที่ 4.4 พิจารณาใหความเห็นชอบคําขอรับมรดกสิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรปู ที่ดิน
อําเภอนครไทย
ฝายเลขานุการฯ ชี้แจงวา ดวยมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ยื่นคํารองขอรับ
มรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณา รวมทั้งสิ้น จํานวน 4 ราย 7 แปลง 63 – 3 - 05 ไร ดังนี้
1) การขอรับมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน
1.1 การขอรับมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินแปลงเกษตรกรรม (เต็มแปลง)
จํานวน 1 ราย 2 แปลง เนื้อที่ 20 – 0 - 40 ไร
รายละเอียดที่ดิน

ลําดั
บที่

เจามรดกสิทธิ

๑.

นางศรีนวล ถาวร

นายสิงห ถาวร

๘๕

514๑I๙๒๗๖ ๑๐-๓-๒๙ ม.๑๙ ต.หนองกะทาว

สามี

นางศรีนวล ถาวร

นายสิงห ถาวร

87

514๑I๙๒๗๖

สามี

ผูขอรับมรดกสิทธิ

แปลง
เลขที่

กลุมที่/ระวาง

เนื้อที่

ความ
เกี่ยวพัน

ที่ตั้งที่ดิน

ไร-งาน-วา
๙-๑-๑๑

“

/1.2 การขอรับ...

-121.2 การขอรับมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปทีด่ ินแปลงเกษตรกรรม (แบงแปลง)
จํานวน 3 ราย 5 แปลง เนื้อที่ 43 – 2 - 65 ไร
รายละเอียดที่ดิน

ลํา
ดับ

เจามรดกสิทธิ

ผูขอรับมรดกสิทธิ

ที่
1.

นายจง ศรีบุญ (บิดา) นางหลา ศรีบุญ (ภริยา)
นายสวิน

ศรีบุญ (บุตร)

น.ส.ดาวสวรรค ศรีบุญ (บุตร)

แปลง
เลขที่

กลุมที่/ระวาง

เนื้อที่

๘๑

5142I๙๐๗๖

๖-๑-๒๔

“”

“”

๑๕-0-0

“”

“”

๑๕-0-0

ที่ตั้งที่ดิน

ไร-งาน-วา
ม.๘ ต.หนองกะทาว
“”

๓๖-๑-๒๔
2.

นายจง ศรีบุญ (บิดา) นายสวิน ศรีบุญ (บุตร)
น.ส.ดาวสวรรค ศรีบุญ (บุตร)

๓๐

5142I๘๘๗๖

2-๑-๔1

“”

“”

๕-0-0

ม.๘ ต.หนองกะทาว
“”

๗-๑-๔1

หลักเกณฑการโอนสิทธิและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเขาทําประโยชน
1) ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2544 กําหนดหลักเกณฑการโอนและตกทอดทางมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน
โดยใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจพิจารณาเฉพาะ ตามขอ 3 ความวา
ขอ 3 ใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การโอนและการตก
ทอดทางมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินตอไปนี้
3.1 การโอนที่ดินที่ไดรับสิทธิการเขาทําประโยชนใหแกบุตรที่บรรลุนิติภาวะของ
ผูไดสิทธิการเขาทําประโยชนมากกวาหนึ่งคน และเปนกรณีที่พิจารณาเห็นวาเปนที่ดินที่มีขนาดแบงแยกได และ
เพียงพอแกการครองชีพ
3.2. การตกทอดทางมรดกสิทธิ
3.2.1 การตกทอดทางมรดกสิทธิการเขาทําประโยชน กรณีมีบุตรหลายคนขอรับมรดก
สิทธิโดยขอใหแบงแยกที่ดิน และที่ดินดังกลาวสามารถแบงไดเพียงพอแกการครองชีพ ก็ใหจัดใหแกบุคคล
เหลานั้นตามสวนที่ตกลงกัน
3.2.2 ในกรณีตาม 3.2.1 หากพิจารณาเห็นวาที่ดินไมสามารถแบงแยกไดให
มีอํานาจกําหนดตัวเกษตรกรผูเปนบุตรเพียงรายเดียวเทานั้นที่จะไดรับสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาว

/2.3 การโอน...

-132.3. การโอนหรือการตกทอดมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนใหแกทายาท ดังนี้
1) บิดา มารดา ของเกษตรกร
2) พี่นองรวมบิดา มารดาเดียวกันของเกษตรกร
3) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกันของเกษตรกร
4) หลานของเกษตรกร
2.4. กรณีมีเหตุผลและความจําเปน ทั้งมิไดเปนการหลีกเลี่ยงขอหามโอนสิทธิหรือ แบงแยก
สิทธิตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน การโอนสิทธิหรือแบงแยกสิทธิการเขาทําประโยชนใหกับบุคคลอื่นเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะราย นอกเหนือจากบุคคลตามที่กําหนดขางตน ไดแก การโอนใหแก คูสมรสที่หยาขาด
เกษตรกรผูรับโอนสิทธิการเขาทําประโยชน และผูรับมรดกสิทธิตามมติ คปก. ครั้งที่ 7/2544
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 จะตองเปนเกษตรกร และเปนผูไมมีที่ดินทํากินของตนเองเพียงพอแกการครอง
ชีพอยูกอนแลว หรือเปนผูไมไดรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หรือไดรับการจัดจาก ส.ป.ก. อยูกอนแลว และเนื้อที่
รับโอนหรือตกทอดรวมกันไมเกินขนาดการถือครองที่ดิน ตามที่กฎหมายกําหนดและใหถือวาเกษตรกรผูไดรับสิทธิ
การเขาทําประโยชนตามหลักเกณฑการโอนและการตกทอดทางมรดกตามมติดังกลาว เปนเกษตรกรผูไดรับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา 19 (7) แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
(2.) ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (คปจ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 วาระที่ 4.1 ใหยกเลิก มติ คปจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2555 โดยกําหนดใหคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอําเภอ (คปอ.) พิจารณาทบทวนเรื่องโอนสิทธิ
และมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อทราบกอนนําเสนอ คปจ.พิษณุโลก พิจารณาตอไป

ความเห็นของ ส.ป.ก. พิษณุโลก
ส.ป.ก พิษณุโลก ไดพิจารณาเรื่องราวคําขอรับมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดินของผูขอแลว เห็นวาเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกําหนด ทุกประการ
ประเด็นที่เสนอ
เพื่อใหความเห็นชอบคําขอรับมรดกสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของ ผูขอ
จํานวน 4 ราย 7 แปลง 63 – 3 - 05 ไร และให คปจ.พิจารณาตอไป
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เห็นชอบตามที่เสนอ

