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ความรูทั่วไปเกีย่วกับ สาํนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) 

 

โครงสรางองคกร 

 
 

วิสัยทัศน 
จัดท่ีดิน สรางมูลคาที่ทํากิน พัฒนาคณุภาพชีวติเกษตรกร คุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 

ภารกิจ 
 - ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่ 
   เกี่ยวของ 
 - ดําเนิน การจัดหาท่ีดินเอกชน และท่ีดินของรฐั มาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนถึงการ 
   จัดท่ีอยูอาศัย จัดท่ีดินใหเกษตรกรทําประโยชน เชา เชาซื้อ การใหกรรมสิทธิ์และการใช 
   ประโยชนที่ดิน ประสานงานสงเสริมการเกษตร รวมทั้งการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา 
   องคความรูดานการปฏิรูปที่ดินและวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ  
 - ดําเนิน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จําแนกการใชประโยชน พฒันาประสิทธิภาพ การ 
   บริหารจัดการทรัพยากร ฟนฟูสภาพแวดลอม และรักษาพืน้ที่เกษตรกรรม 
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 - บริหาร กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเปนทุนหมุนเวียนและคาใชจายเพื่อ 
   การปฏิรปูที่ดิน การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ การใหกูยืมเงินสําหรับการพัฒนาอาชีพ  
   รายได รวมตลอดถึงการใชเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรมิใหสูญเสียสิทธิในที่ดิน  
   รวมทั้งการจัดทําสารระบบที่ดินเพือ่การปฏิรูปที่ดิน 
 - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อ 
   เกษตรกรรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรบัมนตรีมอบหมาย 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ส.ป.ก.กําหนดภารกิจการดําเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว 3 ประการ ดังนี้  

1. งานจัดที่ดิน  
เปน การสนับสนุนใหเกษตรกรไดเปนเจาของที่ดินภายใตกฏหมายการปฏิรูปที่ดิน เพื่อ
เกษตรกรรม โดยดําเนินการในที่ดิน 2 ประเภท ไดแก ที่ดินของรัฐ และท่ีดินเอกชน  

o ในที่ดินของรัฐ 
ส.ป.ก. จะทาํการสํารวจรังวัด และสอบสวนสิทธใินที่ดิน เจรจากระจายสิทธิ ลดเนื้อที่และ
แบงแยกที่ดิน (กรณีมีทีดิ่นกินสิทธิตามกฎหมาย) เพื่อนํามาจัดใหเกษตรกรเชาหรือเชาซื้อ 
หรือเขาทําประโยชนตามที่เกษตรกรไดย่ืนคํารองไว ซึ่งเกษตรกรจะไดรับสิทธิตามกฎหมาย
ปฏิรูปที่ดิน ไดรับหนังสือรับมอบที่ดิน (ส.ป.ก.4-28) และหนังสืออนุญาตเขาทําประโยชนใน
เขตปฏริูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และมีโอกาสเปนเจาของที่ดินตอไป โดยที่ดินของรัฐ ไดแก ปา
สงวนแหงชาติที่เส่ือมสภาพ ที่จําแนกเปนที่จัดสรรตามมตคิณะรัฐมนตรี ที่สาธารณประโยชน
ที่ราษฎรเลิกใชรวมกัน ที่สาธารณสมบัติแผนดิน และท่ีรกรางวางเปลาที่อยูนอกเขตปาไม
ถาวร  

o ในที่ดินเอกชน 
ส.ป.ก. จะนาํที่ดินที่จัดซื้อหรือเวนคนืมาจัดสรรแกเกษตรกรผูเชา หรือผูไรที่ทํากิน หรือผูมี
ที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพที่ไดข้ึนทะเบียนไว ซึ่งเกษตรกรจะตองเชา หรือเชา
ซื้อจาก ส.ป.ก. และมีโอกาสเปนเจาของที่ดินตอไป โดย ส.ป.ก.จะจัดซื้อ หรือเวนคืนที่ดิน
จากเจาของที่ดินที่มีที่ดินเกินกวาพระราชบญัญตัิการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกําหนด  

2. งานพัฒนา  
ดําเนิน งานในสวนที่ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยให
การสนับสนุนเกี่ยวกับการกอสรางปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคมและแหลงน้ํา เพื่อ  
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พระราชบัญญัตกิารเชาที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2524 
เปนปที่ 36 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการเชานา 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
  มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญตัิการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ.2524” 
  มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงัคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบญัญัตคิวบคมุการเชานา พ.ศ. 2517 
  มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม ที่
รัฐ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและสหกรณนิคม
เปนผูใหเชา 
  มาตรา 5  ในพระราชบญัญัตินี ้

“เกษตรกรรม” หมายความวา การทํานา ทําสวน ทําไร ทาํนาเกลือ เล้ียงสัตว เล้ียง
สัตวน้ํา และกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“ผูเชา” หมายความวา ผูเชาท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมทั้งหมดหรือเปนสวนใหญ 
“ผูใหเชา” หมายความวา ผูที่ใหเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมทั้งหมดหรือเปน

สวนใหญ 
“การเชา” หมายความวา การเชาหรือการเชาชวงโดยไดรับความยินยอมจากผูให

เชาซึ่งที่ดินเพื่อ ประกอบเกษตรกรรมประเภททีก่ารเชาที่ดินเพื่อการนั้นมีการควบคมุตาม
พระราช บัญญัตินี ้ทั้งนี้ ไมวาการเชาหรือการเชาชวงนั้นจะมีหลักฐานเปนหนังสือหรือไมก็
ตาม และหมายความรวมถึงการยินยอมใหใชที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมดังกลาวโดยได 
รับคาเชา และการทํานิติกรรมอื่นใด อันเปนการอําพรางการเชานั้น 
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“คา เชา” หมายความวา ผลิตผลเกษตรกรรม เงินหรือทรัพยสินอื่นใด ซึ่งใหเปน
คาตอบแทนการเชา และหมายความรวมถึงประโยชนอื่นใดอนัอาจคํานวณเปนเงินไดที่ผูให
เชาหรือ บุคคลอื่นไดรับเพื่อตอบแทนการใหเชาทั้งโดยทางตรงหรือทางออม 

“ป” หมายความวา ระยะเวลาสิบสองเดือน โดยเริ่มนับตั้งแตวันเริ่มตนฤดูการ
ประกอบเกษตรกรรมแหงทองถิ่น 

“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ” หมายความรวมถึงเขตของกรุงเทพมหานคร 
“ตําบล” หมายความรวมถึงแขวงของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงหัวหนาเขตของกรุงเทพมหานคร 
“กํานัน” หมายความรวมถึงหัวหนาแขวงของกรุงเทพมหานคร 
“คชก. จังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํ

จังหวัด 
“คชก. ตําบล” หมายความวา คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจํา

ตําบล 
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณและรัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
หมวด 1 

คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
มาตรา 7  ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ใหมี คชก. จังหวัด ซึ่งประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้
(1) ในกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

เปนประธาน ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนกรมประมง ผูแทนกรมปศุสัตว 
ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนผูเชาส่ีคน และผูแทนผูใหเชาส่ีคน ซึ่ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งเปนกรรมการ และใหขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งเปน กรรมการและเลขานุการ 

(2) ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธาน อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด และเจา
พนักงานท่ีดินจังหวัด ผูแทนผูเชาประจําจังหวัดส่ีคน และผูแทนผูใหเชาประจําจังหวัดส่ีคน  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2524 

 
5.“เกษตรกรรม” หมายความถึงขอใด 

ก. การทํานา      ข. การทําสวน  
ค. การ ทํานาเกลือ     ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
“ผูเชา” หมายความวา ผูเชาท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมทั้งหมดหรือเปนสวนใหญ 

 
6. คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล มีอักษรยอวา 
 ก. คชก.ตําบล     ข. คชก.ต. 
 ค. คช.ตําบล     ง. คช.ตบ. 

ตอบ ก. คชก.ตําบล  
“คชก. ตําบล” หมายความวา คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจํา

ตําบล 
 
7. ผูรักษาการตามพระราชบัญญตัิการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมีอํานาจออกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบตัิการ 

ก. รัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ข. รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย  
ค. ถูกท้ัง ขอ ก. และ ข. 
ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
ตอบ ค. ถูกทั้ง ขอ ก. และ ข. 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณและรัฐมนตรีวาการกระ ทรวง

มหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
8. ในกรุงเทพมหานคร คชก.จังหวัด มีใครเปนประธาน 

ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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ข. รัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย  
ง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตอบ ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 

9. กรรมการใน คชก.จังหวัดไดแกขอใด 
 ก. ผูแทนกรมการปกครอง    ข. ผูแทนกรมที่ดิน  

ค. ผูแทนกรมประมง     ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ในกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปน

ประธาน ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนกรมประมง ผูแทนกรมปศุสัตว 
ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนผูเชาส่ีคน และผูแทนผูใหเชาส่ีคน ซึ่ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งเปนกรรมการ และใหขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งเปน กรรมการและเลขานุการ 
 
10. ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัดประกอบดวยผูใดเปนประธาน
กรรมการ 

ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. อัยการจังหวัด  
ค. เกษตรจังหวัด     ง. ประมงจังหวัด  
ตอบ ก. ผูวาราชการจังหวัด 

 

11. ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัด มีผูใดเปนกรรมการ  
ก. อัยการจังหวัด     ข. เกษตรจังหวัด    

 ค. ประมงจังหวัด     ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการ

จังหวัดเปนประธาน อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด และเจา
พนักงานที่ดินจังหวัด ผูแทนผูเชาประจําจังหวัดส่ีคน และผูแทนผูใหเชาประจําจังหวัดส่ีคน 
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการ และใหจาจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ ใน 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2517 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 

 
14. “คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด” มีวาระอยูในตําแหนงกี่ป 
 ก. หนึ่งป     ข. สองป 
 ค. สามป     ง. ส่ีป 

ตอบ ข. สองป 
 
15. ขอใดเปนหนาที่ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด 
 ก. จัดใหมีการสํารวจบริเวณที่ดิน 

ข. ประเมินราคาที่ดินและทรัพยสินอื่นในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
ค. จัดทํางบประมาณคาใชจายในการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
16. หากมีความจําเปน พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจขุดดิน ตัด รานกิ่งไม และกระทําการ
อยางอื่นแกส่ิงที่กีดขวางการสํารวจไดเทาที่จําเปน แตใหคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 

ก. ผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหายนอยที่สุด  
ข. ประโยชนสูงสุด 
ค. คาใชจาย 
ง. ความปลอดภัย 
ตอบ ก. ผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหายนอยที่สุด  
เมื่อมีความจําเปนและโดยสมควร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจขุดดิน ตัด รานกิ่งไม 

และกระทําการอยางอื่นแกส่ิงที่กีดขวางการสํารวจไดเทาที่จําเปน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการที่จะ
ใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับความ เสียหายนอยที่สุด  
 
17.หากพนักงานเจาหนาที่ตองเขาไปในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อทําเคร่ืองหมายระดับ 
ขอบเขต และแนวเขต ตองแจงใหเจาของทราบกอนดําเนินการไมนอยกวากี่วัน 

ก. สามวัน     ข. หาวัน 
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ค. เจ็ดวัน     ง. เกาวัน 
ตอบ ก. สามวัน 
 ภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับ

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขต และแนวเขต ในการปฏิบัติการ 
หามมิใหเขาไปในอาคาร ลานบาน หรือสวนที่มีรั้วกั้นอันติดตอกับบานซึ่งเปนที่อยูอาศัย เวน
แตเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยอนุญาต หรือเจาของหรือผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพยไดรับแจงเรื่องกิจการที่จะกระทําไมนอยกวาสามวันกอนเริ่มกระทําการนั้น  
 
18.การปดประกาศโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัด ตองปดไว ณ ที่ใด 
 ก. ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ข. ที่ทําการเขต 
 ค. ศาลากลางจังหวัด    ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ปดประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต

โครงการจัดรูปที่ดินพรอมทั้งระบุเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินแตละแปลงไว ณ 
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ที่ทําการเขตที่ทําการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่วาการ
อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการตําบล แลวแตกรณี และท่ีชุมนุมชน ในเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน แลวใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการจัดรูปที่ดินตอไปตามเอกสาร 
หลักฐานนั้นได 
 
19.ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิของตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคัดคานเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน  โดย
ย่ืนคํารองคัดคานตอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ภายในกี่วันนับแตวันที่ปดประกาศ 
 ก. สิบหาวัน     ข. สามสิบวัน 
 ค. ส่ีสิบหาวัน     ง. หกสิบวัน 

ตอบ ง. หกสิบวัน 
มีสวนไดเสียมีสิทธิของตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคัดคานเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน 

โดยย่ืนคํารองคัดคานตอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปด
ประกาศ 

ในกรณีที่มีผูรองคัดคาน  ใหคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด มีอํานาจสอบสวนและ
เรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือสงเอกสารที่เกี่ยวของไดตามความจําเปนและวินิจฉัยส่ัง
การไปตามที่เห็นสมควร และแจงคําวินิจฉัยนั้นเปนหนังสือไปยังบุคคลที่เกี่ยวของ 
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25. กองทุนเพื่อใชในเปนทุนหมุนเวียนและคาใชจายในการจัดรูปที่ดิน เรียกวา 
 ก. กองทุนปฏิรูปที่ดิน    ข. กองทุนจัดรูปที่ดิน 
 ค. กองทุนชวยเหลือจัดรูปที่ดิน  ง. กองทุนบริหารจัดรูปที่ดิน 

ตอบ ข. กองทุนจัดรูปที่ดิน 
ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนจัดรูปที่ดิน” ในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน เพื่อเปนทุนหมุนเวียนและคาใชจายในการจัดรูป
ที่ดิน 
 
26. ขอใดเปนเงินในกองทุนจัดรูปที่ดิน  
 ก. เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน 
 ข. เงินที่ไดรับจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  

ค. เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาล  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
กองทุนจัดรูปที่ดินประกอบดวย 

(1) เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน 
(2) เงินที่ไดรับจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ตามกฎหมายวาดวยกองทุน

สงเคราะหเกษตรกร 
(3) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาล หรือแหลงตางๆ ภายในประเทศ

หรือตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศหรือบุคคลอื่น 
(4) เงิน ดอกผลหรือผลประโยชนใดๆ    ที่สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางไดรับ

เกี่ยวกับการดําเนินการจัดรูปที่ดิน รวมทั้งเงินคาใชจายในการจัดรูปที่ดินที่เจาของที่ดิน หรือ
ผูไดรับสิทธิในที่ดินชําระหรือคางชําระ  
 
27. หากผูใดไมอํานวยความสะดวกแกกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง หรือไมมาใหถอยคําหรือไม
สงเอกสารหรือส่ิงใดๆ ที่เรียกใหมา ตองระวางโทษอยางไร 

ก. ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท   ข. ปรับไมเกินสองพันบาท 
ค. ปรับไมเกินสามพันบาท   ง. ปรับไมเกินส่ีพันบาท 
ตอบ ข. ปรับไมเกินสองพันบาท 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการปฏิรปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532 

 
6.ส.ป.ก. มีชื่อเต็มวาอยางไร 
 ก. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ข. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร 
 ค. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร 
 ง. สํานักงานการปฎิรูปเพื่อเกษตรกร 

ตอบ  ก. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ใหจัดตั้งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้เรียกโดยยอ
วา ส.ป.ก.  
 

7. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 ก. รายไดที่ ส.ป.ก. ไดรับใหนําสงเขาบัญชีกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 ข. การใชจายเงินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหกระทําไดเฉพาะการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
          ค. ใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
            ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกวา กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใน
กระทรวงการคลังประกอบดวยเงินและทรัพยสิน เพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใชจายเพื่อการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
          รายไดที่ ส.ป.ก. ไดรับจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหนําสงเขาบัญชีกองทุน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
          การใชจายเงินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหกระทําไดเฉพาะการ
ปฏิรูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 
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          ใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและ
เบิกจายเงินจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใชจายตามพระราชบัญญัตินี้  
 

8. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย  
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

9. กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือขอใด 
 ก.  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ข. อธิบดีกรมชลประทาน  

ค. อธิบดีกรมปศุสัตว     ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

 
10. กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือขอใด 
 ก. ประธานชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย     

ข. ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย 
ค. ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร    
ง. เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ตอบ ง. เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
11. กรรมการอื่นในในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมี
จํานวนเทาไรจากผูแทนเกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิ 
 ก. ผูแทนเกษตรกร จํานวน 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ 1 คน 
 ข. ผูแทนเกษตรกร จํานวน 4 คน และผูทรงคุณวุฒิ 2 คน 
 ค. ผูแทนเกษตรกร จํานวน 6 คน และผูทรงคุณวุฒิ 3 คน 
 ง. ผูแทนเกษตรกร จํานวน 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ 6 คน 
  ตอบ ค. ผูแทนเกษตรกร จํานวน 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ 3 คน 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมท่ีดิน  
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ตัวอยางคําถาม 
 
1. จะโอนท่ีดินใหกับทายาท หรือจะถูกเพิกถอนเพราะขาดคุณสมบตัิ แลวถูกยืดที่ดิน
คืนหลวงหรือไม 
 
หลัก การจัดท่ีดินของ ส.ป.ก.คือจัดใหกับเกษตรกรทําประโยชน ดังนั้น เมื่อเปนขาราชการ
ตองถือวาขาดคุณสมบัติเปนเกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูป ที่ดินฯ จึงหมดสิทธิที่จะไดทํา
ประโยชนในที่ดินนั้น จําเปนจัดท่ีดินใหกับทายาทของคุณที่เปนเกษตรกร เชน บิดามารดา คู
สมรส บุตร หรือพี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน ในที่ดินเอกชน(โฉนด /น.ส.3) ที่
ส.ป.ก.จัดซื้อมาแลวจัดใหออกจะดูเปนธรรม แตที่ดินของรัฐที่เกษตรกรถือครองอยูกอนหรือ
ซื้อมากอนการปฏิรูปที่ดิน ดูวากฎหมายจะไมใหความเปนธรรม หลายคนจึงเห็นวาสมควรให
มีการปรับแกกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง โดยเร็ว  
 
2. ซ้ือที่ สปก. และไดแจงเปลี่ยนช่ือแลวจะมีปญหาหรือไม 
 
ถา คุณซื้อมากอน ส.ป.ก. ทําการสํารวจรังวัด หรือกอนการสอบสวนสทิธิ หรือกอนคัดเลือก
รับมอบท่ีดิน ไมเปนไร ไปแจงขอเปล่ียนแปลงขอมูลสอบสวนสิทธิใหมได แตถาซื้อภายหลัง
ไดคัดเลือกและมอบที่ดินใหกับผูขายไปแลว จะหมดสิทธิทั้งคู(ผูขายและผูซื้อ) ก็ลองนกึดูวา
เขากรณีไหน สวนการรงัวัดแบงแยกอาจอยูในขั้นตอนกอนคัดเลือกก็ได ลองไปตรวจสอบดู 
 
3. เกษตรกร 1 รายสามารถมีพื้นที่ที่เปน สปก. ไดมากที่สุดก่ีไร หากมีที่อยูแลว 40 ไร
ปลูกตนไมและปลูกพืชผัก เต็มหมด สามารถรับมรดกจากบิดาอีก 20 ไร ไดอีกหรือไม
โดยตองการที่จะใชเล้ียงสัตวเชนวัวเนื้อ เปนตน มีวิธีแบงแยกอยางไร 
 
ที่ ดินที่ส.ป.ก.ไดมาจะจัดใหใชประกอบเกษตรกรรมไดไมเกิน 50 ไรโดยคิดรวมทั้งบุคคลใน
ครอบครัวคือคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ดวย แต ถาประสงคจะใชที่ดินเล้ียงสัตว
ใหญ(โค กระบือ มา) ส.ป.ก.จะจัดใหไดไมเกิน 100 ไร โดยตองแสดงไดวามีความสามารถ
และปจจัยที่จะทําไดพรอมคํารับรองจากกรมปศุ สัตว โดยไปยื่นคํารองพรอมหลักฐานที่
ส.ป.ก.จังหวัด ถาตอมาเกิดเบี้ยวไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วา ส.ป.ก.จะเพิกถอนการอนุญาต
ทั้งหมดหรือบางสวนตามที่เห็นสมควรเพื่อนําไปจัดให กับเกษตรกรอื่นตอไป กรณีของคุณ
ถาประกอบการเกษตรจะไดอีก 10 ไร แตถาใชเล้ียงสัตวใหญสามารถรับจากบิดาไดทั้ง 20 
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ไร อยางไรก็ตาม การขอมีที่ดินเกินสิทธิเพื่อเล้ียงสัตวใหญ อํานาจพิจารณาเปนของ
คณะกรรมการชุดใหญที่มี รมว.เกษตรฯเปนประธาน 
 
4. สค.1หมายความวาอยางไร ชวยตอบท ี
 
แบบ แจงการครองครองที่ดิน(ส.ค. 1)คือใบแจงการครอบครองที่ดิน เปนหลักฐานวา ตน
ครอบครองที่ดินแปลงใดอยู(แตปจจุบันไมมีการแจง ส.ค.1อีกแลว)ส.ค.1 ไมใชหนังสือแสดง
สิทธิ์ในที่ดิน เพราะไมใชหลักฐานที่ทางราชการออกให เพียงเปนการแจงการครอบครอง
ที่ดินของราษฎรเทานั้น รายละเอียดนอกจากนี้สอบถาม ปชส.ของกรมที่ดิน 
 
5. อยากจะขอที่ดิน ส.ป.ก.หรือพื้นที่ถูกแผวถางรกรางวางเปลาที่ติดกับแนวเขต
อุทยานฯเพือ่เล้ียงสัตว 
 
ที่ ดินที่ส.ป.ก.ไดมาจะจัดใหใชประกอบเกษตรกรรมไดไมเกิน 50 ไรโดยคิดรวมทั้งบุคคลใน
ครอบครัวคือคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ดวย แต ถาประสงคจะใชที่ดินเล้ียงสัตว
ใหญ(โค กระบือ มา) ส.ป.ก.จะจัดใหไดไมเกิน 100 ไร โดยตองแสดงไดวามีความสามารถ
และปจจัยที่จะทําไดพรอมคํารับรองจากกรมปศุ สัตว โดยไปยื่นคํารองพรอมหลักฐานที่
ส.ป.ก.จังหวัด ถาตอมาเกิดเบี้ยวไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วา ส.ป.ก.จะเพิกถอนการอนุญาต
ทั้งหมดหรือบางสวนตามท่ีเห็นสมควรเพื่อนําไปจัดให กับเกษตรกรอื่นตอไป อยางไรก็ตาม 
การขอมีที่ดินเกินสิทธิเพื่อเล้ียงสัตวใหญ อํานาจพิจารณาเปนของคณะกรรมการชุดใหญที่มี 
รมว.เกษตรฯเปนประธาน 
 
6. ที่ดินของพอผม อยูในเขต ส.ป.ก. แตไมไดแจงรังวัด (ที่ขางเคียงเปน ส.ป.ก.) จะมี
ผลอยางไร และตองทําอยางไรตอไป 
 
ไม ทราบวาที่ดินที่บิดาคุณครอบครองเปนที่แปลงใหญที่กําลังเปนขาวอยูหรือ เปลา ...จะใช
หรือไมไมเปนไรใหไปแจงการครอบครองกับเจาหนาที่ ส.ป.ก. เพื่อไดสํารวจรังวัดและรับรอง
สิทธิใหตามท่ีกฎหมายปฏิรูปที่ดินกําหนด (หรือถามีเอกสารสิทธิใดๆก็นําไปยืนยันพิสูจน
ความจริงกันได) อยางไรก็ตาม เมื่อที่ดินที่ซื้อมานั้นเปนที่ดินของรัฐ เปนที่มือเปลา ยอมมี
ปญหาเรื่องการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน จึงตองยอมรับหากปญหานั้นเกิดข้ึน สวนการ
แกไข ขอแนะนําใหไปแจงการครอบครองกับ ส.ป.ก. เพราะเห็นวากระบวนการปฏิรูปที่ดิน
เทานั้นที่สามารถชวยใหได กรรมสิทธิ์(โฉนดที่ดิน)ในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย ไมเชนนั้น
คุณคงตองปวดหัวกับเรื่องที่ดินแปลง(ใหญ)นี้ไปอีกนาน 
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7. ปจจุบันบิดาไดรับจัดสรรที่สปก.จํานวน 50 ไร กรณีถาบิดาเสียชีวิตที่ดนิสปก.จะตก
เปนกรรมสิทธิ์ของใคร 
 
ส.ป.ก. อนุญาตใหทายาท(ของผูเสียชีวิต)รับมรดกสิทธิที่ดิน ดังนี้ 1.คูสมรส หรือ บุตร 2.บิดา
มารดา 3. พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ที่ดินที่บิดาคุณไดรับนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของ ส.
ป.ก. ดังนั้น ทายาทที่มีสิทธิจึงเปนไปตามที่ส.ป.ก.กําหนด ไมใชทายาทตามประมวล
กฎหมายแพง-พาณิชยเหมือนที่หลายๆคนเขาใจ 
 
8. วีธีการดาํเนินการในการซื้อที่ดินของ ส.ป.ก. จากเอกชน มาปฏิรูปที่ดินเพือ่
เกษตรกรรม 
 
ตาม กฎหมายปฏิรูปแลวที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่อยูในเขตปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม 
หากใครมีที่ดินแลวไมทําการเกษตรจะเก็บไวไดเพียง 20 ไร หากทําการเกษตร จะเก็บไวได 
50 ไร เทานั้น สวนที่เกนิสิทธิ ส.ป.ก.มีอํานาจจดัซื้อหรือเวนคืนเพื่อนําไปจัดใหเกษตรกรที่ไม
มีที่ดินทํากิน ปจจุบันมปีญหาเรื่องราคาและนโยบายของรัฐ ทําใหการจัดซื้อที่ดินตองชลอไป
กอน 
 
9. คําวา" หามโอน " ตามมาตรา 39 แหง พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินฯ มีความหมายวา
หามโอนโดยทางนิติกรรมหรือรวมถึงโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม 
 
โอน ทางอื่นนอกจากนิติกรรมคืออะไรครับ และการโอนอยางวาสิทธิในที่ดินนั้นติดไปดวย
หรือเปลา ชวยยกตัวอยางใหชัดจะไดชวยตอบใหชัดเจน 
 
10. คาใชจายในการโอนที่ดินคิดอยางไร 
 
ที่ดิน ของรัฐที่ ส.ป.ก.เปนเจาของไมเสียคาธรรมเนียมในการโอน แตถาเปนที่ดินเอกชนที่   
ส.ป.ก.จัดซื้อมา  เมื่อเกษตรกรชําระคาเชาซื้อครบถวนแลวจะโอนกรรมสิทธิ์  เกษตรกรตอง
เสียคาโอนรอยละ 1 ของราคาประเมินของกรมที่ดิน 
 
11. อาโอนที่ดินใหหลานตัวไดหรือไม 
 
ตาม กฎหมายปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.เปนเจาของที่ดิน คุณไมมีสิทธิโอนใหใครยกเวนตกทอดทาง
มรดกให สามี ภรรยา และบุตร โดยชอบดวยกฎหมายกอนแลวจึงจะถึงเครือญาติ แตตอง
เปนเกษตรกรดวย ดังนั้น หลานตองไปย่ืนคํารองขอรับการจัดท่ีดินกอน 
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ความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

“ปญหาการไมมีที่ดินทํากิน” หรือ “ปญหาการกระจายการถือครองที่ดิน ” เปน
ปญหาสําคัญในการทําการเกษตรของหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจทําใหที่ดินซึ่งเปนทรัพยากรการผลิตที่สําคัญของภาคเกษตรกลายเปนสินทรัพยที่
ภาคการผลิตอื่นๆ ตองการมากข้ึน รวมทั้งมีการกวานซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไร ดวยเหตุดังกลาว
ทําใหเกษตรกรจํานวนมากสูญเสียที่ดินทํากิน บางสวนกลายเปนผูเชาที่ดิน ขณะท่ีบางสวน
อพยพเขาสูเมืองเพื่อหางานทํา ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมารัฐไดกําหนดนโยบายและมาตรการ
ตางๆ เพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร และหนึ่งในนั้นคือนโยบายการ ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และจัดตั้งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อ
รับผิดชอบนโยบายนี้โดยเฉพาะ 
 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ.2518 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532 (มาตรา 4) 
หมายถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึง
การจัดท่ีอยูอาศัยในท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อ หรือ
เวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตาม
พระราชบัญญัตินี้เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กนอย
ไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือเขาทําประโยชน โดยรัฐ
ใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต 
ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดีย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงคการปฏิรูปที่ดิน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ 
1) เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทําใหเกษตรกรผู

เชาที่ดิน ผูไรที่ดินทํากิน และผูประสงคจะเปนเกษตรกร ไดมีโอกาสเปนเจาของที่ดินหรือมี
ที่ดินสําหรับทําการเกษตรเปนของตนเองอยางถาวรตอไป 
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2) เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และใชทรัพยากรที่ดินใหมีประสิทธิภาพดวยการ
ปรับปรุงปจจัยการผลิต ใหบริการดานสินเชื่อและการตลาดเพื่อใหเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน 

3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร สงเสริมพัฒนาอาชีพนอกการเกษตรให
การศึกษา บริการสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มสวัสดิการและเสริมสรางความเจริญในทองถิ่นทํา
ใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 
 

ประโยชนของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
สําหรับประโยชนของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไดแก 
1) รักษาที่ดินเพื่อการเกษตรใหเปนของเกษตรกรโดยแทจริง ไดรับการคุมครองสิทธิ

และควบคุมไมใหมีการเปล่ียนสิทธิการถือครองแกผูอื่น ยกเวนตกทอดทางมรดกแกทายาทท่ี
เปนเกษตรกร หรือโอนใหแก ส.ป.ก. หรือสถาบันเกษตรกร 

2) เกษตรกรที่ถือครองทํากินอยูเดิมในท่ีของรัฐจะไดรับการจัดใหทํากินในขนาดที่
เหมาะสม และไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป ซึ่งสามารถค้ําประกัน
เงินกูจาก ธ.ก.ส. ได 

3) ที่ดินไดรับการพัฒนา มีถนนหนทางแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
ทําใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่มีข้ึน 

4) กระจายระบบผูกขาดที่ดินจากผูมีที่ดินมากเกินกฎหมายกําหนดและไมไดใช
ประโยชนในที่ดินเพื่อการเกษตรดวยตนเองมาจัดใหเกษตรกรไดมีที่ดินทํากิน โดยรัฐจะโอน
กรรมสิทธิ์ใหเมื่อเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกไดชําระ คาเชาซื้อครบถวนแลว เพื่อเปน
เจาของที่ดินตามกฎหมายและไดใชที่ดินเพื่อการเกษตรตอไป 
 

ที่ดินที่นามาปฏิรูปที่ดิน 
ที่ดินที่นํามาปฏิรูปที่ดินแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ที่ของรัฐและที่ของเอกชน 
1) ที่ของรัฐ ที่ของรัฐที่นํามาปฏิรูปที่ดิน มี 4 ประเภทไดแก 
(1) ที่สาธารณประโยชนที่ประชาชนเลิกใชรวมกันหรือไดเปล่ียนสภาพไป เชน ทุง

หญาเล้ียงสัตว ซึ่ง ส.ป.ก. จะเขาดําเนินการในที่ดินดังกลาวเมื่อสภาตําบลยืนยันสภาพ
ขอเท็จจริงในการเลิกใชประโยชนรวมกันของประชาชน และมีความเห็นสมควรใหนํามา
ปฏิรูปที่ดินโดยผานความเห็นชอบจากอําเภอและจังหวัดแลว 

(2) ที่สาธารณสมบัติของแผนดินสาหรับใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือ
ที่ดินที่สงวนหวงหามไวตามความตองการของทางราชการ เชน ที่หวงหามทหาร ที่ราชพัสดุ
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ซึ่งกระทรวงการคลังดูแลเมื่อไดรับความยินยอมจากทางราชการวาไมจําเปนตองใชที่ดินนั้น
แลว ส.ป.ก.จะนํามาปฏิรูปที่ดิน 

(3) ที่สาธารณสมบัติของแผนดินซึ่งเปนที่รกรางวางเปลา หรือที่ดินที่ถูกทอดท้ิง
กลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน และท่ีดินจําแนกออกจากเขตปา
ไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เปนที่ดินแปลงคอนขางใหญ มีความเหมาะสมตอ
การเกษตร และยังไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินคณะกรรมการที่ดินแหงชาติจะพิจารณามอบให 
ส.ป.ก. ดําเนินการปฏิรูปที่ดิน 

(4) ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติเส่ือมโทรมซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการปฏิรูป
ที่ดิน 

2)ที่ของเอกชน 
ไดแก ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน และหนังสือ

รับรองการทําประโยชน เชน น.ส. 3 หรือ น.ส. 3ก และ ส.ป.ก. ไดที่ดินนั้นมาโดยการซื้อหรือ
เวนคืนจากเอกชน หรือเอกชนบริจาคท่ีดินนั้นให ส.ป.ก. เพื่อนํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน
ตอไป นอกจากนี้ที่ของเอกชนยังรวมถึงที่ดินพระราชทาน (ที่ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) 
อีกดวย 

ผูมีสิทธิไดรับการจัดที่ดิน 
ผูที่มีสิทธิไดรับการจัดท่ีดินจากการปฏิรูปที่ดินสามารถแบงออกเปน 4 กลุม ตาม

ประเภทของการจัดท่ีดิน ดังนี้ 
1) กรณีจัดท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
ผูที่มีสิทธิไดรับการจัดท่ีดินไดแก เกษตรกรและ สถาบันเกษตรกร 
(1)เกษตรกรซึ่งตามนิยามในมาตรา4 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

เกษตรกรแบงเปน 2 ประเภท คือ 
- ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแกผูที่เปนเกษตรกรอยูแลวและใชเวลา

สวนใหญในรอบปเพื่อประกอบเกษตรกรรมในทองถิ่นนั้น และตองเปนผูที่ไมมีที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมเปนของตนเองหรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพ 

- ผูประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก ผูที่ยังไมเปนเกษตรกรแต
ประสงคจะเปนเกษตรกรและขอรับการจัดท่ีดินจากการปฏิรูปที่ดิน โดยบุคคลดังกลาวตองไม
มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนของตนเอง และตองไมมีอาชีพอื่นซึ่งมีรายไดประจําเพียงพอแก
การยังชีพดวย เกษตรกรในกลุมนี้ประกอบดวย 
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- ผูยากจน หมายถึงผูมีรายไดและสิทธิประโยชนตางๆ ที่สามารถคิดเปนตัวเงิน
รวมกันแลวไมสูงกวาอัตรารายไดที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) 
กําหนด คือ 15,000 บาทตอคนตอป 

- ผูจบการศึกษาทางเกษตรกรรม หมายถึงผูที่จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศ 
นยีบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในประเภทวิชาเกษตรกรรม 

- บุตรของเกษตรกร หมายถึง บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก 

(2) สถาบันเกษตรกร หมายถึง กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร และชุมนุมสหกรณ
การเกษตรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 

2) กรณีจัดท่ีดินเพื่อกิจการอื่นที่เปนการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน 
ไดแก บุคคลหรือนิติบุคคลผูมีความสามารถตามกฎหมายและประกอบกิจการตามท่ีกําหนด
ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3) กรณีจัดท่ีดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ของรัฐและเอกชนที่ดําเนินการโดยไมหวังผลกาไร 

4) การจัดท่ีดินเพื่อการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนตามกฎหมายอื่นไดแก 
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช
ประโยชนตามกฎหมายอื่น เชน การทําเหมืองแร การดูดทราย การระเบิดยอยหิน เปนตน 
 

หนาที่ที่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตองปฏิบัติ 
1) ตองทําประโยชนในที่ดินดวยตนเองและไมนําที่ดินทั้งหมดหรือบางสวนไปให

บุคคลอื่น ไมวาจะโดยการขาย ใหเชา หรือเขาทําประโยชน 
2) ไมเปล่ียนแปลงสภาพที่ดินจนเปนเหตุใหที่ดินเสื่อมสภาพความเหมาะสมแกการ

ประกอบเกษตรกรรมและสภาพแวดลอม 
3) มีวินัยในการปฏิบัติตามสัญญากูยืมสินเชื่อที่ทากับ ส.ป.ก. และปฏิบัติตามพันธะ

กรณีที่มีอยูกับสถาบันการเงินหรือภาคเอกชนที่ดําเนินงานรวมกับ ส.ป.ก. 
4) ดูแลรักษารักษาทรัพยสินของทางราชการทั้งที่ใชประโยชนสวนตนและสวนรวม 

เชน หมุดหลักฐาน ถนน แหลงน้ํา 
5) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) และ 

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) 
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สิทธิการใชประโยชน 
1) ไดรับการจัดท่ีดินทํากินใหเพียงพอแกการครองชีพ 
2) มีสิทธิที่จะสรางที่อยูอาศัย ยุงฉาง ขุดบอ (ไมเกินรอยละ 5 ของพื้นที่) หรือ

ส่ิงกอสรางอื่นๆเพื่อประกอบเกษตรกรรม 
3) มีสิทธิที่จะไดรับสินเชื่อจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อปรับเปล่ียนพัฒนาอาชีพ ทั้ง

ในรูปของรายบุคคลและกลุมเกษตรกรโดยผานทางวิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตรปฏิรูป
ที่ดินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 

4) สามารถนําเอกสารสิทธิที่ไดรับไปขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ได 

5) ไดรับการบริการทางดานวิชาการจาก ส.ป.ก. ในรูปของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกท่ีเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
เกษตรกรรม 

6) มีสิทธิที่จะไดรับขอมูลขาวสาร องคความรูตางๆ จาก ส.ป.ก. ในรูปของศูนยบริการ 
ประชาชนที่ ส.ป.ก. จังหวัดและศูนยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ดินของเกษตรกร
ตั้งอยู 

7) ไดรับการสนับสนุนจาก ส.ป.ก.เพื่อใหเกษตรกรรวมตัวกันในรูปของนิคมเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อรวมกันปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปเกษตรกร และปฏิรูปการจัดการ รวมทั้งการจัดตั้งกลุม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ 

8) เกษตรกรมีสิทธิที่จะไดรับการพัฒนาที่ดินทํากินและแหลงน้ําใหสามารถประกอบ
เกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9) หากมีความจําเปนเกษตรกรสามารถที่จะโอนสิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินใหแก
เครือญาติได หรือในกรณีที่เกษตรกรเสียชีวิต เครือญาติตามลําดับชั้นก็สามารถที่จะสืบตอ
การเขาทําประโยชนในที่ดินนั้นตอไปได 

 

การสิ้นสิทธิในการเขาทําประโยชน 
เกษตรกรจะสิ้นสิทธิในการเขาทาประโยชนในที่ดินในกรณีตางๆ ดังนี้ 
1) ตาย 
2) สละสิทธิ 
3) ขาดคุณสมบัติการเปนเกษตรกร 
4) ปฏิบัติผิดระเบียบ 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 
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085-9679080,085-9993722,085-9993740 
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