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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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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2524 

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

9. กรรมการใน คชก.จังหวัดไดแกขอใด 
 ก. ผูแทนกรมการปกครอง    ข. ผูแทนกรมที่ดิน  
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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
จังหวัดใดไมมีประมงจังหวัดหรือปศุสัตวจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการซึ่ง
ปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดนั้น เปนกรรมการแทน 

 

12. ในตําบลนอกเขตเทศบาล คชก. ตําบล ประกอบดวยผูใดเปนประธาน 
ก. กํานัน     ข. เกษตรอําเภอ 
ค. นายอําเภอ     ง. นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ตอบ ก. กํานัน 

  ในตําบลนอกเขตเทศบาล คชก. ตําบลประกอบดวย กํานันเปนประธาน เกษตร
อําเภอหรือผูแทน ที่ดินอําเภอหรือผูแทน ประมงอําเภอหรือผูแทน ปศุสัตวอําเภอหรือผูแทน  
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27. ถา คชก.ตําบล เห็นวาผูใหเชานายังไมมีความจําเปนรีบดวนที่จะใชนา และการบอกเลิก
การเชานานั้น จะทําใหผูเชานาเดือดรอน คชก. ตําบลจะวินิจฉัยใหยับย้ังการบอกเลิกการเชา
นาไวทั้งหมดหรือบางสวนอยางไร  
 ก. ไมเกินหนึ่งครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งป 
 ข. ไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสองป 
 ค. ไมเกินสามครั้ง ครั้งละไมเกินสามป 
 ง. ไมเกินส่ีครั้ง ครั้งละไมเกินส่ีป 

ตอบ ข. ไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสองป 
 
28. ผูใหเชานาซึ่งบอกเลิกการเชานา ตองลงมือทําประโยชนในนานั้นภายในเวลาใดนับแต
วันส้ินสุดการเชานา 

ก. หกเดือน     ข. หนึ่งป 
 ค. สองป     ค. สามป 

ตอบ ก. หกเดือน 
  ผูใหเชานาซึ่งบอกเลิกการเชานา  ตองลงมือทําประโยชนในนานั้นภายในกําหนดหนึ่ง
ปนับแตวันที่การเชาส้ินสุดลง เมื่อครบกําหนดหนึ่งปแลวถาผูใหเชานายังมิไดลงมือทํา
ประโยชนและผูเชานาเดิมแสดงความจํานงจะเชานา ผูใหเชานาตองใหเชานานั้น เวนแตผูให
เชานาจะรองขอตอ คชก.ตําบลกอนส้ินกําหนดหนึ่งปเพื่อขอขยายเวลา แต คชก. ตําบลจะ
วินิจฉัยใหขยายเวลาออกไปอีกเกินหนึ่งปไมได ภายในสองปนับแตผูใหเชานาไดลงมือทํา
ประโยชนในนา 
 
29.  ในการกําหนดอัตราคาเชานาขั้นสูงของแตละทองที่ในเขตตําบล ให คชก. ตําบล ซึ่งการ
หักคาใชจายเกี่ยวกับการลงทุนทํานาของผูเชานาตามหลักเกณฑที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณและกระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด ทั้งนี้ ไมนอยกวาเทาใดของผลผลิตชั้นสูงที่ 
คชก.จังหวัดกําหนดไว 
 ก. หนึ่งในสี่     ข. หนึ่งในสาม 
 ค. หนึ่งในสอง     ง. สองในสาม 

ตอบ ข. หนึ่งในสาม 
 ในการกําหนดอัตราคาเชานาขั้นสูงของแตละทองที่ในเขตตําบล ให คชก. ตําบลกําหนดเปน
ผลผลิตของพืชหลักสําหรับทองที่นั้น ๆ ตามหลักเกณฑดังนี้ใหหักคาใชจายเกี่ยวกับการ
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ลงทุ นทํ านาของผู เ ช านาตามหลั ก เกณฑที่ ก ร ะทรวง เกษตรและสหกรณ และ
กระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด ทั้งนี้ ไมนอยกวาหนึ่งในสามของผลผลิตขั้นสูงที่ คชก.
จังหวัดกําหนด 
 
30.ในปใดการทํานาไมไดผลตามปกติ โดยมิใชความผิดของผูเชานา ถาไดผลผลิตต่ํากวา
เทาใดของผลผลิตข้ันสูงที่ คชก.จังหวัดกําหนด ใหผูเชานาเสียคาเชานาลดลงตามสวนของ
ผลผลิตที่ไดรับต่ํากวาผลผลิตข้ันสูง 
 ก. หนึ่งในสาม     ข. หนึ่งในสอง 
 ค. สองในสาม     ง. สามในส่ี 

ตอบ ง. สามในสี่ 
 
31. ในปใดการทํานาไมไดผลตามปกติ โดยมิใชความผิดของผูเชานา ถาไดผลผลิตต่ํากวา
เทาใดของผลผลิตข้ันสูง ผูใหเชานาจะเรียกเก็บคาเชานามิได 
 ก. หนึ่งในสาม     ข. หนึ่งในสอง 
 ค. สองในสาม     ง. สามในส่ี 
 ตอบ ก. หนึ่งในสาม  

ในปใดการทํานาไมไดผลตามปกติ โดยมิใชความผิดของผูเชานา ถาไดผลผลิตต่ํากวา
สามในส่ีของผลผลิตขั้นสูงที่ คชก.จังหวัดกําหนด ใหผูเชานาเสียคาเชานาลดลงตามสวนของ
ผลผลิตที่ไดรับต่ํากวาผลผลิตข้ันสูงดังกลาว แตถาไดผลผลิตต่ํากวาหนึ่งในสามของผลผลิต
ข้ันสูง ผูใหเชานาจะเรียกเก็บคาเชานามิได 
 
32. การกระทําใดหามกระทําในการเชานา 
 ก. การขมขูหรือขืนใจใหผูเชานาตองชําระคาเชานากอนเวลา 

ข. เรียกเก็บเงินมัดจําหรือเงินกินเปลา  
ค. ใหผูเชานาไดรับประโยชนจากนาที่เชาลดนอยกวาที่กําหนดไวในการเชานา 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

  ในการเชานา หามมิใหผูใดกระทําการดังตอไปนี้ 
(1) กระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการขมขูหรือขืนใจใหผูเชานาตองชําระคาเชา

นากอนเวลาที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ 
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23.บรรดาคาใชจายในการจัดสรางระบบชลประทานและการระบายน้ํา การสรางถนนหรือ
ทางลําเลียงในไรนา และส่ิงสาธารณประโยชนที่ใชรวมกันของบรรดาเจาของที่ดินหรือผูไดรับ 
สิทธิในที่ดิน ใหเรียกเก็บเงินจากเจาของที่ดินหรือผูไดรับสิทธิในที่ดินเพื่อชวยคาใชจายที่
รัฐบาลไดจายไป สามารถผอนชําระเปนรายป ปหนึ่งไมนอยกวารอยละเทาใด 
 ก. รอยละสอง     ข. รอยละหา 
 ค. รอยละเจ็ด     ง. รอยละสิบ 

ตอบ ง. รอยละสิบ 
 
24. การผอนชําระคาใชจายที่รัฐไดจายออกไปตองเริ่มชําระงวดแรกอยางชาในปใดนับแตปที่
ไดดําเนินการจัดรูปที่ดินสําเร็จตามโครงการแลว  
 ก. ปที่หนึ่ง     ข. ปที่สอง 
 ค. ปที่สาม     ง. ปที่ส่ี 

ตอบ ค. ปที่สาม 
บรรดาคาใชจายในการจัดสรางระบบชลประทานและการระบายน้ํา การสรางถนนหรือ

ทางลําเลียงในไรนา และส่ิงสาธารณประโยชนที่ใชรวมกันของบรรดาเจาของที่ดินหรือผูไดรับ 
สิทธิในที่ดิน ใหเรียกเก็บเงินจากเจาของที่ดินหรือผูไดรับสิทธิในที่ดินเพื่อชวยคาใชจายที่
รัฐบาลไดจายไปตามอัตราที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนดจาก คาใชจายที่ตองจาย
จริงโดยใหเจาของที่ดินหรือผูไดรับสิทธิในที่ดินผอนชําระเปนรายป ปหนึ่งไมนอยกวารอยละ
สิบและตองเริ่มชําระงวดแรกอยางชาในปที่สามนับแตปที่ไดดําเนินการจัดรูปที่ดินสําเร็จตาม
โครงการแลว คาใชจายดังกลาวใหรัฐบาลจายเปนเงินอุดหนุนไมนอยกวารอยละสิบ 
 
25. กองทุนเพื่อใชในเปนทุนหมุนเวียนและคาใชจายในการจัดรูปที่ดิน เรียกวา 
 ก. กองทุนปฏิรูปที่ดิน    ข. กองทุนจัดรูปที่ดิน 
 ค. กองทุนชวยเหลือจัดรูปที่ดิน  ง. กองทุนบริหารจัดรูปที่ดิน 

ตอบ ข. กองทุนจัดรูปที่ดิน 
ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนจัดรูปที่ดิน” ในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน เพื่อเปนทุนหมุนเวียนและคาใชจายในการจัดรูป
ที่ดิน 
 
26. ขอใดเปนเงินในกองทุนจัดรูปที่ดิน  
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 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 

 
28.ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดท่ีวาง
ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเปดหรือปดประตูกักน้ําหรือส่ิงอื่นที่ใชในการบังคับน้ําเขาสู
ที่ดินของเจาของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตองระวางโทษอยางไร 

ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไมเกินสองเดือนหรือปรับไมเกินส่ีพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไมเกินส่ีเดือนหรือปรับไมเกินแปดพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
ตอบ ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
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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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ความรูเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 

การจัดองคกรทางปกครอง 
 

 รูปแบบตางๆ ของรัฐ 
 1. รัฐเดี่ยว คือ ระบบการปกครองที่รวมศูนยอํานาจไวที่สถาบันสวนกลาง 

หรือมีเอกภาพโดยอํานาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอกเปนของรัฐโดยสมบูรณ  ไมมีการ
แบงแยกอํานาจระหวางรัฐซึ่งเปนนิติบุคคลสูงสุดกับนิติบุคคลอื่น ๆ 

 รัฐเด่ียวมีความเปนเอกภาพแหงอํานาจทั้งหลายของรัฐ เชน มีรัฐบาลเดียว 
มีรัฐสภาเดียวและมีความเปนเอกภาพของระบบกฎหมาย 

 รัฐเด่ียวอาจมีลักษณะรวมอํานาจ (Centralization) หรือกระจายอํานาจ 
(Decentralization) ก็ได แตรัฐจะเปนผูถืออํานาจรัฐทั้งหมดแตเพียงผูเดียว การท่ีรัฐจะใหมี
นิติบุคคลที่ยอยกวาตนลงไปหรือไมยอมเปนอํานาจรัฐแตผูเดียว และรัฐสามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงเมื่อใดก็ได โดยไมตองไดรับความยินยอมจากนิติบุคคลยอยเหลานั้น 

 2. รัฐรวม 
  1)  รัฐรวมแบบเกามีประมุขรวมกันหรือมีองคกรรวมกัน 
  2)  รัฐรวมแบบใหม คือ สหพันธรัฐและสมาพันธรัฐ 

 ระบบสหพันธรัฐ  คือ  การรวมรัฐตาง ๆ เขาดวยกันตามกฎหมายภายใน
คือ  กฎหมายรัฐ-ธรรมนูญในลักษณะที่มีการสรางรัฐใหมข้ึนใหอยูเหนือและซอนอยูกับรัฐ
ตางๆ  ที่มารวมกัน  โดยรัฐเหลานั้นยอมรับที่จะอยูรวมกันภายใตกฎเกณฑอันเดียวกัน โดย
ยอมสละอํานาจอธิปไตยบางสวนของตน 

 ระบบสหพันธรัฐแบงโครงสรางออกเปน 2 ระดับ  คือ 
  1)  ระดับลาง  ไดแก  รัฐสมาชิกตาง ๆ ที่มารวมกัน 
  2)  ระดับบน  ไดแก  สหพันธรัฐซึ่งเปนรัฐรวมใหมที่เกิดข้ึนและอยู

เหนือรัฐสมาชิก 
 ระบบสมาพันธรัฐ คือ รูปแบบของสหพันธรัฐที่ ยังไมสมบูรณในทาง
กฎหมาย ซึ่งกฎหมายระหวางประเทศถือวาสมาพันธรัฐเปนสมาคมระหวางรัฐ ทั้งนี้เพราะวา
ความสัมพันธทางกฎหมายของรัฐสมาชิกจะถูกกําหนดโดยสนธิสัญญาระหวางรัฐนั้น ๆ บน
พื้นฐานความเทาเทียมกัน โดยมากมักจะเปนการรวมกันในรูปของการปองกันภยันตราย  
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คําอธิบายประเด็นสําคัญใน พ.ร.บ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542    

 คดีปกครองที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง ตองพิจารณาถึงเงื่อนไข 2 
ประการ   คือ 

 ประการแรก  คดีปกครองที่จะอยูในอํานาจศาลปกครองไดตองเปน (1) คดี
ระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐฝายหนึ่ง กับเอกชนอีกฝายหนึ่ง หรือ (2) คดี
ระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐฝายหนึ่ง กับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐอีกฝายหนึ่ง โดยไมมีเอกชนเขามาเกี่ยวของ (รัฐธรรมนูญฯมาตรา 276) 

 ประการที่สอง  ประเภทของคดีปกครองที่จะนํามาสูปกครองไดตองเปนไป
ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 11 แลวแตกรณี  ซึ่งอธิบายไดดังตอไปนี้ 

  คดีที่อยูในอํานาจศาลปกครองชั้นตน (มาตรา 9 วรรคแรก)  แบง
ออกเปน  6  ประเภท  ไดแก 

(1) คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําส่ัง หรือการกระทําอื่นใด
เนื่องจากเหตุ 10 ประการ คือ 

1. กระทําโดยไมมีอํานาจ เชน กฎหมายใหอํานาจแกผูวาราชการ
จังหวัดในการเพิกถอนใบอนุญาตเปดสถานบริการ แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กลับไปใชอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเปดสถานบริการนั้นเสียเอง ดังนี้แมจะมีระดับที่สูงกวาก็
เปนการกระทําโดยไมมีอํานาจที่ศาลปกครองมีอํานาจเพิกถอนเสียได 

2. กระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ เชน เทศบาล ยอมมีอํานาจเหนือ
พื้นที่ของตนเทานั้นถาเทศบาลไปออกคําส่ังหรือออกเทศบัญญัติใหมีผลบังคับใชในเขตพื้นที่
ของทองถิ่นอื่นๆ ยอมเปนการกระทําที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ 

3. กระทําโดยไมถูกตองตามกฎหมาย กลาวคือ เปนกรณีที่ฝาย
ปกครองกระทําการโดยสําคัญผิดในขอเท็จจริง ขอกฎหมาย หรือการปรับขอเท็จจริงเขากับ
ขอกฎหมายผิดพลาด เชน กรณีที่ผูบังคับบัญชามีคําส่ังไมเล่ือนขั้นเงินเดือนแก
ผูใตบังคับบัญชา เพราะสําคัญผิดไปวาผูใตบังคับบัญชามาสายแลวกลับเร็วเปนประจํา แต
ขอเท็จจริงไมไดเปนเชนนั้นเลย จึงเปนคําส่ังที่กระทําโดยผิดพลาดในขอเท็จจริง อันเปนผล
ใหคําส่ังนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย 
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สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
 (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(๖) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 

 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
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(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน 
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การส่ังการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความ
รวมถึงการออกกฎ 

(๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ

ทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม 

 “คูกรณี” หมายความวา ผูย่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บังคับของคําส่ังทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนเปนกรรมการใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทาง
นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน แตผู
นั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้ง
ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
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 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แต
ยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการใหม 

คณะกรรมการวธิีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคล

ดังกลาวรองขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด 
(๓) มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น

ประกอบการพิจารณาได 
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปน

ครั้งคราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(๖) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
คําสั่งทางปกครอง 

เจาหนาที่ 
เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(๑) เปนคูกรณีเอง 
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่

นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น 

(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของ
คูกรณี 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
19.ขาราชการพลเรือน มีกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 
 ตอบ ก. 2 ประเภท 

ขาราชการพลเรือนมี 2 ประเภท  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 35) 
 
20.ขาราชการพลเรือนซึง่รับราชการโดยไดรับการบรรจุแตงตัง้ ตามท่ีบญัญัติไวในลักษณะ 4 
ของขาราชการพลเรือนสามัญเรียกวา 
 ก. ขาราชการพลเรือน    ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 
 ค. ขาราชการพลเรือนในพระองค  ง. ขาราชการพลเรือนพิเศษ 
 ตอบ ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุ
แตงตั้ง ตามที่บัญญตัิไวในลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ (พรบ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 35) 
 
21.ขอใดไมใชลักษณะตองหามของขาราชการพลเรือน 
 ก. ผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
 ข. อยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ 
 ค. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
 ง. มีความผิดลหุโทษ 
 ตอบ ง. มีความผิดลหุโทษ 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมคีุณสมบัติทัว่ไป และไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี ้

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจติฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. 
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พระราชบัญญัตจัิดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542 

เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติ 
“หนวย งานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวน

ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และ
ใหหมายความรวมถึงหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือให ดําเนิน
กิจการทางปกครอง 

“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา 
(1) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน

ทางปกครอง 
(2) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให

อํานาจในการออกกฎ คําส่ัง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล และ 
(3) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครอง 

หรือเจาหนาของรัฐตาม (1) หรือ (2) 



~ 21 ~ 
 

“คณะ กรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับ การวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย 

“ตุลาการศาลปกครอง” หมายความวา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และ
ตุลาการในศาลปกครองชั้นตน 

“ก.ศป.” หมายความวา คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
“คู กรณี” หมายความวา ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดี และใหหมายความรวมถึง

บุคคลหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเขามาเปนคูกรณีดวยการรองสอด ไม
วาจะโดยความสมัครใจเอง หรือโดยถูกคําส่ังศาลปกครองเรียกเขามาในคดี ทั้งนี้ เนื่องจาก
เปนผูมีสวนไดเสีย หรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นและเพื่อประโยชนแหงการดําเนิน
กระบวน พิจารณา ใหรวมถึงผูมีสิทธิกระทําการแทนดวย 

“คํา ฟอง” หมายความวา การเสนอขอหาตอศาลไมวาจะไดเสนอตอศาล
ปกครองชั้นตนหรือศาลปกครองสูงสุด ไมวาจะไดเสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคําฟองหรือคํา
รองขอ หรือเสนอในภายหลังโดยคําฟองเพิ่มเติมหรือแกไข หรือฟองแยง หรือโดยสอดเขามา
ในคดีไมวาดวยความสมัครใจ หรือถูกบังคับ หรือโดยมีคําขอใหพิจารณาใหม 

“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุง
หมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

“สัญญา ทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใด
ฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปน บุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปน
สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวง
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

“ประโยชน แกสวนรวม” หมายความวา ประโยชนตอสาธารณะหรือ
ประโยชนอันเกิดแกการจัดทําบริการสาธารณะหรือการจัด ใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือ
ประโยชนอื่นใดที่เกิดจากการดําเนินการหรือการกระทําที่มีลักษณะเปนการ สงเสริม หรือ
สนับสนุนแกประชาชนเปนสวนรวมหรือประชาชนสวนรวมจะไดรับประโยชนจาก การ
ดําเนินการหรือการกระทํานั้น 

 มาตรา 4 ใหประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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แนวขอสอบ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 

 
16. ตุลาการ ศาลปกครองผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหย่ืนหนังสือขอลาออก เมื่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด จะยับย้ังการอนุญาตใหลาออกตองไมเกินเวลาเทาใด นับแตวันที่
ขอลาออก 
 ก. หนึ่งเดือน     ข. สองเดือน 
 ค. สามเดือน     ง. หกเดือน 

ตอบ ค. สามเดือน  
ตุลาการ ศาลปกครองผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหย่ืนหนังสือขอลาออก เมื่อ

ประธานศาลปกครองสูงสุดส่ังอนุญาตแลวใหถือวาพนจากตําแหนง 
ในกรณีที่ประธานศาลปกครองสูงสุดเห็นวาจําเปน เพื่อประโยชนแกทางราชการ จะ

ยับย้ังการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินสามเดือน นับแตวันที่ขอลาออกก็ได  
 
17. อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ประธานศาลปกครองสูงสุด ไดรับเงินเดือนชั้นใด 

ก. ชั้น 2     ข. ชั้น 3 
 ค. ชั้น 4     ง. ชั้น 5 

ตอบ  ค. ช้ัน 4 
ตุลาการศาลปกครองใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง ดังตอไปนี้ 

(1) ในศาลปกครองสูงสุด 
(ก) ประธานศาลปกครองสูงสุด ใหไดรับเงินเดือน ชั้น 4 
(ข) รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง

สูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ใหไดรับเงินเดือน ชั้น 3 
(2) ในศาลปกครองชั้นตน 

(ก) อธิบดีศาลปกครองชั้นตน ใหไดรับเงินเดือน ชั้น 3 
(ข) รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน และตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครอง

ชั้นตนใหไดรับเงินเดือน ชั้น 2 - 3 โดยใหเริ่มรับเงินเดือนในชั้น 2 และเมื่ออยูในชั้น 2 มา
ครบเจ็ดปแลวใหเล่ือนชั้นเงินเดือนเปนชั้น 3 
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19.ศาลปกครองสูงสุดตองมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยางนอยกี่คนจึงจะเปนองคคณะ
พิจารณาพิพากษา 
 ก. 2 คน     ข. 3 คน 
 ค. 4 คน     ง. 5 คน 
 ตอบ ง. 5 คน 
          ศาลปกครองสูงสุดตองมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยางนอยหาคนจึงจะเปนองค
คณะพิจารณาพิพากษา 
 
20. ศาลปกครองชั้นตนตองมีตุลาการในศาลปกครองชั้นตนอยางนอยกี่คน จึงจะเปนองค
คณะพิจารณาพิพากษา  
 ก. 2 คน     ข. 3 คน 
 ค. 4 คน     ง. 5 คน 

ตอบ ข. 3 คน 
 

ศาลปกครองชั้นตนตองมีตุลาการในศาลปกครองชั้นตนอยางนอยสามคน จึงจะเปน
องคคณะพิจารณาพิพากษา  
 
21.กอนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกใหสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนให 
คูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวากี่วัน 
 ก. สามวัน     ข. หาวัน 
 ค. เจ็ดวัน     ง. สิบหาวัน 

ตอบ ค. เจ็ดวัน 
กอนการน่ังพิจารณาคดีครั้งแรกใหสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนให 

คูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน ในการนี้ใหคูกรณีมีสิทธิย่ืนคําแถลง รวมทั้งนํา
พยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงดังกลาวเพื่อยืนยันหรือหักลางขอ เท็จจริง หรือขอ
กฎหมายเพิ่มเติมตอองคคณะพิจารณาพิพากษาในวันนั่งพิจารณาคดีแตจะ ไมมาแถลงดวย
วาจาก็ได  
 
22.กรรมการขาราชการฝายศาลปกครองที่ไดรับเลือกจากขาราชการฝายศาลปกครอง ใหอยู
ในตําแหนงคราวละก่ีป  
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 

แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
  LINE ID :  sheetram 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


