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พระราชบัญญัติพฒันาทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



พระราชบัญญติัน้ีให้ใช้บังคบัต้ังแต่วนัถดัจากวนัประกาศ 

ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป ( มาตรา ๒ ) 

ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๕  ตอนท่ี ๒๗ ก.  เม่ือวนัท่ี ๕ 

กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑  จึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑ 
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พระราชบญัญติัน้ีมีทั้งส้ิน  มาตรา ๒๕  โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อาํนาจแต่งตั้ง

พนกังานเจา้หนา้ท่ีกบัออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบติังานตาม

พระราชบญัญติัน้ี ( มาตรา ๒๕ ) 



พระราชบัญญติัพฒันาทีด่นิได้กาํหนดนิยามความหมาย ( มาตรา ๔ ) 

     “การพฒันาทีด่ิน” หมายความวา่ การกระทาํใดๆ ต่อดินหรือท่ีดินเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือท่ีดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรใหสู้งข้ึน และหมายความรวมถึงการปรับปรุงดินหรือท่ีดินท่ี
ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะ
การใชป้ระโยชน์ และการอนุรักษดิ์นและนํ้าเพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือ
เพื่อความเหมาะสมในการใชท่ี้ดินเพื่อเกษตรกรรม 
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“การวางนโยบายและแผนการใช้ทีด่นิ”  หมายความวา่ การวางนโยบายและ

แผนการใชท่ี้ดินใหเ้หมาะสมกบัสภาพของดิน และสอดคลอ้งกบัประเภท 

ของท่ีดินท่ีไดจ้าํแนกไว ้
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“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด  ทราย แร่ธาตุ นํ้ า และอินทรียวตัถุต่างๆ 

ท่ีเจือปนกบัเน้ือดินดว้ย  

 

“ทีด่ิน” หมายความวา่ ท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (“ท่ีดิน” หมายความวา่ 

พ้ืนท่ีดินทัว่ไป และใหห้มายความรวมถึง ภเูขา หว้ย หนอง คลอง บึง บาง ลาํนํ้า 

ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลดว้ย ) 
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“สํามะโนทีด่ิน” หมายความวา่ การสาํรวจ ภาวการณ์ถือครองท่ีดินอยา่ง

ละเอียดรายช่ือเกษตรกรเก่ียวกบัการใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร ท่ีอยูอ่าศยั การ

พาณิชย ์และการอุตสาหกรรม 

 

 

“เศรษฐกจิทีด่ิน” หมายความวา่ ภาวะความสมัพนัธ์ระหวา่งประชากรกบั
ท่ีดินทางดา้นเศรษฐกิจ 
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“ เกษตรกรรม ”  หมายความวา่  การทาํนา  ทาํไร่  ทาํสวน  เล้ียงสตัว ์ เล้ียง

สตัวน์ํ้ า  และกิจการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กาํหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

“การชะล้างพงัทลายของดิน”  หมายความวา่  ปรากฎการณ์ซ่ึงท่ีดิน ถูกชะ

ลา้ง กดัเซาะพงัทลายดว้ยพลงังานท่ีเกิดจากนํ้า  ลม  หรือโดยการกระทาํอ่ืน

ใดเป็นเหตุใหเ้กิดการเส่ือมโทรม สูญเสียเน้ือดิน หรือความอุดมสมบูรณ์

ของดิน 
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“การอนุรักษ์ดินและนํา้” หมายความวา่ การกระทาํใดๆ ท่ีมุ่งใหเ้กิดการ

ระวงัป้องกนัรักษาดินและท่ีดิน ไม่ใหเ้กิดความเส่ือมโทรม สูญเสีย รวมถึง

การรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการรักษานํ้าในดินหรือ

บนผวิดินใหค้งอยูเ่พื่อรักษาดุลธรรมชาติใหเ้หมาะสมในการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินในทางเกษตรกรรม 

 

 

“มาตรการวธีิกล” หมายความวา่ วิธีการอนุรักษดิ์นและนํ้า โดยการก่อสร้าง

โครงสร้างทางวิศวกรรม โดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดบั คนัดินกั้นนํ้า 

ขั้นบนัไดดิน คูรับนํ้าขอบเขา บ่อนํ้าในไร่นาหรืออ่ืนๆ 
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“มาตรการวธีิพชื” หมายความวา่ วิธีการอนุรักษดิ์นและนํ้า โดยวิธีการทาง

พืช โดยการปลูกพืชหรือใชส่้วนใดๆ ของพืชทาํใหเ้ป็นแถบหรือเป็นแนว 

หรือปกคลุมผวิดินหรืออ่ืน ๆ 

 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการพฒันาท่ีดิน 
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“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการพฒันาท่ีดิน 



 

“พนักงานเจ้าหน้าที”่  หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ี 

 

 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการพฒันาทีด่นิ 

( มาตรา ๕ ) 

 

๑.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานกรรมการ  

๒.ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นรองประธานกรรมการ 

๓.หวัหนา้ส่วนราชการ ๑๗ หน่วยงาน  เป็นกรรมการ * 

๔.กรรมการผูท้รงคุณวฒิุไม่เกิน ๕ คน  เป็นกรรมการ 

๕. อธิบดีกรมพฒันาท่ีดิน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ

 

๑.มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ ๓ ปี ( มาตรา ๖ ) 
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๒.สามารถจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้( มาตรา ๗ ) 

 



๓.นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จาก      

    ตาํแหน่งเม่ือ ( มาตรา ๘ ) 

• ตาย 

• ลาออก 

• คณะรัฐมนตรีใหอ้อก 

• เป็นบุคคลลม้ละลาย 

• เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

• ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก 

• เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน กรรมการผูด้าํรงตาํแหน่งซ่ึงรับผดิชอบการบริหารพรรค
การเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีพรรคการเมือง 
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 ๑.ศาสตราจารย์พิเศษ  สนัทดั  โรจนสนุทร 

 ๒.นายสมเจตน์  จนัทวฒัน์ 

 ๓.นายไชยสทิธ์ิ  อเนกสมัพนัธ์ 

 ๔.นายสําราญ   สมบตัพิานิช 

 ๕.นายนพดล   เภรีฤกษ์ 

 

   ไดมี้ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  เร่ือง  แต่งตั้งกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน  โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม 

๒๕๕๔ 14 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ( ปัจจบุัน )  



อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพฒันาทีด่นิ ( มาตรา ๙ ) 

(๑) กาํหนดการจาํแนกประเภทท่ีดิน และเสนอขอรับความเห็นชอบต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งรับไปปฏิบติั 
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(๒) วางแผนการใชท่ี้ดิน การพฒันาท่ีดิน การกาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดิน

และการกาํหนดเขตการอนุรักษดิ์นและนํ้า 



 

(๓) ประกาศกาํหนดเขตสาํรวจท่ีดิน และประกาศกาํหนดเขตสาํรวจการ

อนุรักษดิ์นและนํ้าตามมาตรา ๑๗ 

 

(๔) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบ ในการใหค้วามช่วยเหลือ 

และเยยีวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ผูค้รอบครอง

ท่ีดินตามความเหมาะสมจากการกาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดินหรือการกาํหนด

เขตการอนุรักษดิ์นและนํ้า 
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(๕) กาํหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือท่ีดิน หรือกาํหนดมาตรการ

เพ่ือการอนุรักษดิ์นและนํ้า 

 

(๖) ใหค้วามเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งหน่วยงานพฒันาท่ีดิน
ระดบัต่างๆ ข้ึนในเขตทอ้งท่ีหน่ึงทอ้งท่ีใดเพื่อช่วยเหลือทางวิชาการ สาธิต 
และแนะนาํเกษตรกร โดยตรงในกรณีท่ีมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือ
ท่ีดิน หรือมาตรการเพื่อการอนุรักษดิ์นและนํ้าตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด
ตอ้งใชว้ิทยาการซ่ึงไม่อาจนาํไปแนะนาํเกษตรกรดว้ยวิธีการส่งเสริมได ้
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(๗) ออกระเบียบ หลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขเก่ียวกบัคาํขอใหว้ิเคราะห์

ตรวจสอบตวัอยา่งดินหรือคาํขอใหป้รับปรุงดินหรือท่ีดิน หรือคาํขอใหก้าร

บริการแผนท่ี ขอ้มูลทางแผนท่ีเป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา ๒๐ 

  ( ๑. ระเบียบคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบั

คาํขอในการวิเคราะห์ตรวจสอบตวัอยา่งดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ๒. ระเบียบคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัคาํ

ขอในการบริการแผนท่ีหรือขอ้มูลทางแผนท่ีเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ๓. ระเบียบคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัคาํ

ขอใหป้รับปรุงดินหรือท่ีดินหรือการอนุรักษดิ์นและนํ้าเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓ ) 
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(๘) ออกระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีต่างๆ ตามท่ีมอบหมาย 

( ระเบียบคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน วา่ดว้ยวธีิปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการ

พฒันาท่ีดิน  จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๕๓ ลว. ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ) 
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ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตราน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รม
พฒันาท่ีดินเป็นผูป้ฏิบติังานหรือเตรียมขอ้เสนอมายงัคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดาํเนินการต่อไปกไ็ด ้
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(๙) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ี 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ( มาตรา ๑๑ ) 

             

             ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได ้    ทั้งน้ี 

วธีิการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหน้าํมาตรา 10 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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การจาํแนกประเภททีด่นิ ( มาตรา ๙ อนุมาตรา ๑ ) 

การจําแนกประเภททีด่ิน  เป็นการดาํเนินการสาํรวจและจาํแนกประเภท

ท่ีดินเพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อใหห้น่วยงาน

ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งรับไปปฏิบติัโดยมีวตัถุประสงคแ์บ่งท่ีดินออกเป็น ๒ 

ประเภท 

 ๑.  ท่ีดินประเภทป่าไม ้

 ๒. ท่ีดินทาํกินของราษฎรหรือใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน 
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หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการจาํแนกประเภททีด่นิ 

๑.การจาํแนกประเภทที่ดนิ 

27 

ทาํการสาํรวจในสนาม 

ประมวลผลการสาํรวจและจดัทาํแผนท่ีแนวเขตป่าไมถ้าวร 

เสนอคณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดัพิจารณา 



28 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน 

คณะกรรมการพฒันาท่ีดินพิจารณา 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ 

มอบหมายใหห้น่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งรับไปดาํเนินการ 



มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ 

      

    ในกรณีท่ีราษฎรเสนอปัญหาเรียกร้องเขตป่าไม้ถาวรใหส้ามารถทบทวนมติ

คณะรัฐมนตรีไดโ้ดยผา่นขั้นตอนของคณะอนุกรรมการจาํแนกประเภท
ท่ีดินประจาํจงัหวดั ( ปัจจุบนัเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดั 

      ตามระเบียบคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน ลว. ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) แลว้ใหน้าํเสนอ 

     คณะกรรมการพฒันาท่ีดินพิจารณาเพื่อนาํเสนอณะรัฐมนตรี   พิจารณา 

     เปล่ียนแปลงมติ 

29 



๒.การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีตามมติครม.วันที ่๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ 

30 

ราษฎรเสนอปัญหาเรียกร้อง 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

คณะทาํงาน 

ผูอ้าํนวยการสถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดั 

คณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดั 

สาํรวจ 

เสนอคณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดัพิจารณา 



31 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน 

คณะกรรมการพฒันาท่ีดินพิจารณา 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ 

มอบหมายใหห้น่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งรับไปดาํเนินการ 



การประกาศกาํหนดบริเวณการใช้ทีด่นิ ( มาตรา ๑๒ ) 

    รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการมีอาํนาจประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา กาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดินตามมาตรา ๙ (๒) และใหมี้ 

แผนท่ีแนบทา้ยประกาศดว้ย     แผนท่ีดงักล่าวใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงแห่ง 

ประกาศ 

32 



ขั้นตอนการดําเนินงานในการประกาศเขตสํารวจเพือ่กาํหนดบริเวณการใช้ทีด่นิ 

กาํหนดทอ้งท่ีท่ีจะสาํรวจพร้อมจดัทาํประกาศและแผนท่ีสังเขป 

แต่งตั้งคณะทาํงานในทอ้งท่ีดาํเนินการ 

 ประชุมคณะทาํงาน 

ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดั   

33 



คณะกรรมการพฒันาท่ีดินพิจารณา 

 เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใหรั้ฐมนตรีลงนามประกาศเขตสาํรวจ 

ส่งประกาศเขตสาํรวจไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ปิดประกาศในทอ้งท่ีดาํเนินการ 
34 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน 



ขั้นตอนการดําเนินงานในการประกาศกาํหนดบริเวณการใช้ทีด่นิ  

 สาํรวจเพื่อกาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดิน 

วิเคราะห์กาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดินฉบบัร่างตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 
• มีความเหมาะสมของดินเพ่ือกิจกรรมนั้นซ่ึงจะสร้างข้ึนใหม่ไดย้าก 

• รัฐไดล้งทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานไวแ้ลว้ เช่นระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 

• เป็นพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศน์เป็นการเฉพาะ 

• พื้นท่ีท่ีมีความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน 

 คณะทาํงานในทอ้งท่ีดาํเนินการพิจารณาร่างประกาศกาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดิน 

35 



ประชุมรับฟังความเห็นประชาชน 

เสนอคณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดัพิจารณา 

จดัทาํเอกสารประกอบร่างประกาศและแผนท่ีเขตกาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดิน 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน 

36 



 เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใหรั้ฐมนตรีวา่การลงนามในประกาศ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แจง้ใหจ้งัหวดัและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบเพื่อปิดประกาศ 

ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีรับ 
37 

คณะกรรมการพฒันาท่ีดินพิจารณา 



การประกาศกาํหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ดนิและน้ํา( มาตรา ๑๓ ) 

     ในกรณีท่ีปรากฎวา่บริเวณพื้นท่ีใดมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลาดชนัเส่ียงต่อ 

การชะลา้งพงัทลายของดิน หรือเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม อนัเกิดจากการ 

กระทาํของ  ผูเ้ขา้ไปครอบครองทาํประโยชน์ในบริเวณพื้นท่ีดงักล่าวโดยไม่ 

เหมาะสม หรืออาจเกิดข้ึนจากภยัธรรมชาติ หากปล่อยไวไ้ม่ดาํเนินการจะ 

เกิดการชะลา้งพงัทลายของดินอยา่งรุนแรงจนถึงขั้นเกิดดินถล่มสร้างความ 

สูญเสียแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนใหรั้ฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของ 

คณะกรรมการมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดใหพ้ื้นท่ีนั้นเป็น 

เขตอนุรักษ์ดินและนํา้ และใหมี้แผนท่ีแนบทา้ยประกาศดว้ย แผนท่ีดงักล่าว 

ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงแห่งประกาศ 
38 



องค์ประกอบในการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ํา  

๑. มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีลาดชนัเส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลายของดินหรือ   เส่ียงต่อการเกิด

ดินถล่ม  

๒. เกิดจากการกระทาํของผูค้รอบครองในการทาํประโยชน์ใน  พ้ืนท่ีดงักล่าวโดยไม่

เหมาะสมหรือ 

๓. เกิดจากภยัธรรมชาติ 

๔. หากปล่อยไวไ้ม่ดาํเนินการจะเกิดการชะลา้งพงัทลาย  อยา่งรุนแรงจนถึงขั้นดินถล่ม 

๕. สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 

๖. รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการฯ มีอาํนาจประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา

กาํหนดใหพ้ื้นท่ีนั้นเป็นเขตอนุรักษดิ์นและนํ้า 

39 



ขั้นตอนการดําเนินงานในการประกาศเขตสํารวจเพือ่ การอนุรักษ์ดินและน้ํา  

กาํหนดทอ้งท่ีท่ีจะสาํรวจพร้อมจดัทาํประกาศและแผนท่ีสังเขป 

แต่งตั้งคณะทาํงานในทอ้งท่ีดาํเนินการ 

 ประชุมคณะทาํงาน 

ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดั   

40 



คณะกรรมการพฒันาท่ีดินพิจารณา 

 เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใหรั้ฐมนตรีลงนามประกาศเขตสาํรวจ 

ส่งประกาศเขตสาํรวจไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ปิดประกาศในทอ้งท่ีดาํเนินการ 
41 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน 



ขั้นตอนการดําเนินงานในการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ํา 

สาํรวจเพื่อกาํหนดเขตอนุรักษดิ์นและนํ้า 

วิเคราะห์กาํหนดเขตอนุรักษดิ์นและนํ้าฉบบัร่างตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

• มีการสูญเสียดินมากกวา่  5 ตนั/ไร่/ปี  

• เส่ียงต่อการเกิดดินถล่มในอนาคต 

• ไดเ้กิดภยัพิบติัมาแลว้ในอดีต 

คณะทาํงานในทอ้งท่ีดาํเนินการพิจารณาร่างประกาศเขตอนุรักษดิ์นและนํ้า 

42 



 รับฟังความเห็นของประชาชน 

คณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดัพิจารณา 

จดัทาํเอกสารประกอบร่างประกาศและแผนท่ีเขตอนุรักษดิ์นและนํ้า 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน 

43 



44 

คณะกรรมการพฒันาท่ีดินพิจารณา 

เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใหรั้ฐมนตรีวา่การลงนามในประกาศ 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 แจง้ใหจ้งัหวดัและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบเพื่อปิดประกาศให ้

ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ 

ดาํเนินการตามแผนงาน 



การประกาศควบคมุการใช้ทีด่นิ( มาตรา ๑๔ ) 

           ในกรณีท่ีปรากฏว่าพื้นท่ีใดมีการใชห้รือทาํให้เกิดการปนเป้ือนของ

สารเคมีหรือวตัถุอ่ืนใดท่ีจะทาํให้ท่ีดินเกิดความเส่ือมโทรมต่อการใช้

ประโยชน์ทางการเกษตร ใหรั้ฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการมี

อาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาควบคุมการใชท่ี้ดินบริเวณนั้นและ

ใหมี้แผนท่ีแนบทา้ยประกาศดว้ย แผนท่ีดงักล่าวใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงแห่ง

ประกาศ 

         กรณีมีการปนเป้ือนเกิดข้ึน ให้ผูก้ระทาํการปนเป้ือนดาํเนินการ

ปรับปรุงท่ีดินให้คืนสู่สภาพเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่รัฐหรือผูท่ี้

ไดรั้บความเสียหาย 
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หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกพืน้ทีเ่พือ่ประกาศเขตควบคมุการใช้ทีด่นิ 

๑.  พ้ืนท่ีท่ีจะดาํเนินการประกาศเขตควบคุมการใช้ท่ีดินจะต้อง

พิสูจน์ไดว้่ามีการปนเป้ือนจากสารเคมีหรือวตัถุอ่ืนใด ท่ีจะทาํให้ท่ีดิน

เกิดความเส่ือมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือทาํให้

จาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอยา่งรุนแรง 
๒. การทบัซอ้นกบัเขตสงวนหวงหา้มตามกฎหมายอ่ืน 
 

การประกาศเขตควบคุมการใชท่ี้ดินหากทบัซ้อนกบัเขตสงวนหวง

ห้ามตามกฎหมายอ่ืนจะดําเนินการต่อเม่ือได้รับการอนุญาตจากผูมี้

อาํนาจตามบทบญัญติัตามกฎหมายนั้น ๆ 
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ขั้นตอนการดําเนินงานในการประกาศเขตสํารวจเพือ่การควบคมุการใช้ทีด่ิน 

กาํหนดทอ้งท่ีท่ีจะสาํรวจพร้อมจดัทาํประกาศและแผนท่ีสงัเขป 

แต่งตั้งคณะทาํงานในทอ้งท่ีดาํเนินการ 

 ประชุมคณะทาํงาน 

ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดั   
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คณะกรรมการพฒันาท่ีดินพิจารณา 

 เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใหรั้ฐมนตรีลงนามประกาศเขตสาํรวจ 

ส่งประกาศเขตสาํรวจไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ปิดประกาศในทอ้งท่ีดาํเนินการ 
48 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน 



ขั้นตอนการดําเนินงานในการประกาศเขตควบคมุการใช้ทีด่นิ 

สาํรวจเพื่อกาํหนดเขตควบคุมการใชท่ี้ดิน 

วิเคราะห์กาํหนดเขตฉบบัร่าง  ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดคือ 

• พ้ืนท่ีท่ีจะดาํเนินการประกาศเขตควบคุมการใชท่ี้ดินจะตอ้งพิสูจน์ไดว้า่มีการปนเป้ือน

จากสารเคมีหรือวตัถุอ่ืนใด ท่ีจะทาํใหท่ี้ดินเกิดความเส่ือมโทรมต่อการใชป้ระโยชน์

ทางการเกษตร หรือทาํใหจ้าํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอยา่งรุนแรง 

• การทบัซอ้นเขตสงวนหวงหา้มตามกฎหมายอ่ืน 

 คณะทาํงานในทอ้งท่ีดาํเนินการพิจารณาร่างประกาศเขตควบคุมการใชท่ี้ดิน 

49 



 รับฟังความเห็นของประชาชน 

คณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดัพิจารณา 

จดัทาํเอกสารประกอบร่างประกาศและแผนท่ีเขตควบคุมการใชท่ี้ดิน 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน 

50 
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คณะกรรมการพฒันาท่ีดินพิจารณา 

เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใหรั้ฐมนตรีวา่การลงนามในประกาศ 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 แจง้ใหจ้งัหวดัและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบเพื่อปิดประกาศให ้

ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ 



การกาํหนดมาตรการต่างๆ ( มาตรา ๑๕ ) 

               ในการออกประกาศตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔  

ใหก้าํหนดมาตรการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี ไวใ้นประกาศดว้ย 
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(๑) กาํหนดมาตรการอนุรักษดิ์นและนํ้า เพ่ือลดการชะลา้งพงัทลายของดิน และ

ป้องกนัการเกิดดินถล่ม โดยใชม้าตรการวธีิกล มาตรการวธีิพืช หรือมาตรการอ่ืน

ใดท่ีเหมาะสม 
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(๒) หา้มกระทาํการใดๆ รวมถึงการทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารพิษท่ีเป็น

อนัตรายต่อดินหรือทาํใหส้ภาพท่ีดินเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรง 

(๓) กาํหนดมาตรการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพพ้ืนท่ีนั้น 

ในการกาํหนดมาตรการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหด้าํเนินการจดัใหมี้การรับฟัง

ความเห็นของประชาชนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการกาํหนดมาตรการดงักล่าว  



หน้าทีข่องกรมพฒันาทีด่นิ ( มาตรา ๑๖ ) 

 ๑. การสาํรวจท่ีดิน 

 ๒. วิเคราะห์ ตรวจสอบดิน หรือท่ีดิน 

 ๓. ภาวะเศรษฐกิจท่ีดิน 

 ๔. จาํแนกท่ีดิน 
 ๕. การพฒันาท่ีดิน 

 ๖. การกาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดิน 
 ๗. การกาํหนดเขตอนุรักษดิ์นและนํ้า 

 ๘. การทาํสาํมะโนท่ีดิน 

 ๙. ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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การประกาศเขตสํารวจทีด่นิและการประกาศเขตสํารวจการอนุรักษ์

ดนิและน้ํา ( มาตรา ๑๗ ) 
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       เพื่อประโยชน์ในการสาํรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ

ความเหมาะสมแก่การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และการกาํหนดเขตการอนุรักษ์

ดินและนํ้า คณะกรรมการจะจดัใหมี้การสาํรวจท่ีดิน และการสาํรวจเพื่อ

กาํหนดเขตการอนุรักษดิ์นและนํ้ากไ็ด ้

        เม่ือคณะกรรมการเห็นสมควรจะสํารวจท่ีดิน เพื่อทราบความอุดม

สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติความเหมาะสมแก่การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

และสํารวจเพื่อกําหนดเขตการอนุรักษ์ดินและนํ้ าในท้องท่ีใดให้

คณะกรรมการประกาศในราชกจิจานุเบกษากาํหนดทอ้งท่ีท่ีจะดาํเนินการ

ดงักล่าว และให้มีแผนท่ีแนบทา้ยประกาศดว้ย แผนท่ีดงักล่าวให้ถือเป็น

ส่วนหน่ึงแห่งประกาศ 



ขั้นตอนการดําเนินงานในการประกาศเขตสํารวจ 

กาํหนดทอ้งท่ีท่ีจะสาํรวจพร้อมจดัทาํประกาศและแผนท่ีสงัเขป 

แต่งตั้งคณะทาํงานในทอ้งท่ีดาํเนินการ 

 ประชุมคณะทาํงาน 

ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดั   
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คณะกรรมการพฒันาท่ีดินพิจารณา 

 เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใหรั้ฐมนตรีลงนามประกาศเขตสาํรวจ 

ส่งประกาศเขตสาํรวจไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ปิดประกาศในทอ้งท่ีดาํเนินการ 
57 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน 



อํานาจหน้าทีพ่นักงานเจ้าหน้าที ่ทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีใ่นการสํารวจทีด่นิ 

( มาตรา ๑๘ ) 

๑.เขา้ไปในท่ีดินท่ีมีเจา้ของหรือผูค้รอบครองระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึง 

พระอาทิตยต์ก 

๒.เขา้ไปเพื่อทาํการเกบ็ตวัอยา่งดินหรือนํ้า หรือทาํเคร่ืองหมายสาํรวจไวใ้น 

ท่ีดิน หรือนํ้าไดต้ามสมควรและเท่าท่ีจาํเป็น 

๓.พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองทราบ 

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ สิบหา้วนั 
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๔.ปิดประกาศเป็นหนงัสือไว ้ณ.บริเวณซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู ่หรือท่ีทาํการเขต 

หรือท่ีวา่การอาํเภอ หรือท่ีทาํการกาํนนั หรือท่ีทาํการแขวงซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู ่

และประกาศจะตอ้งแจง้กาํหนดเวลาท่ีจะเขา้ทาํการสาํรวจเอาไวด้ว้ย 
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ในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญติัน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ( มาตรา ๑๙ ) 



การให้บริการประชาชนหรือเกษตรกร ( มาตรา ๒๐ ) 
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               ผู้ใดประสงค์จะให้กรมพฒันาทีด่นิวเิคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน 

หรือปรับปรุงดินหรือทีด่ิน หรืออนุรักษ์ดนิและนํา้ หรือบริการแผนที ่ ข้อมูล

ทางแผนที ่ เว้นแต่แผนทีห่รือข้อมูลทางแผนทีใ่นพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัความ

ม่ันคงของประเทศเป็นการเฉพาะรายให้ยืน่คาํขอต่อหน่วยงานพฒันาทีด่ินใน

ท้องทีซ่ึ่งทีด่ินตั้งอยู่ หากไม่มีหน่วยงานดังกล่าวให้ยืน่ต่อทีท่าํการเขตหรือ

ทีว่่าการอาํเภอ 
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              การวเิคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดนิหรือปรับปรุงดินหรือทีด่นิ หรือ

อนุรักษ์ดินและนํา้หรือบริการแผนที ่ หรือข้อมูลทางแผนทีต่ามวรรคหน่ึง 

รวมทั้งการวเิคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน เพือ่ปรับปรุงดิน หรือทีด่ินเพือ่

การเกษตรกรรมของเกษตรกร ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการและเงื่อนไข

และเสียค่าใช้จ่ายตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 



บทกาํหนดโทษ 
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                 ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๕ หรือขดัขวางพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการตามมาตรา ๑๘ ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิสาม

เดือน หรือปรับไม่เกนิห้าพนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๑) 

                 ผูใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ดดัแปลง เคล่ือนยา้ย หรือถอดถอน

เคร่ืองหมายสาํรวจซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีทาํไวต้ามมาตรา๑๘ โดยไม่ได้

รับอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน 

หรือปรับไม่เกนิหน่ึงพนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ( มาตรา ๒๒ ) 



กฎหมายรอง ทีอ่อกตาม พ.ร.บ.พฒันาทีด่นิ พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

(กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คาํส่ัง) 
กฎกระทรวง 

 ๑. กฎกระทรวงวา่ด้วยการกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข และ

อตัราคา่ใช้จา่ยในการวิเคราะห์ตรวจสอบตวัอยา่งดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. กฎกระทรวงวา่ด้วยการกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข และ
อตัราคา่ใช้จา่ยในการบริการแผนท่ีและข้อมลูทางแผนท่ีเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
 ๓. กฎกระทรวงวา่ด้วยการกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข และ

อตัราคา่ใช้จา่ยในการปรับปรุงดินหรือท่ีดิน หรือการอนรัุกษ์ดินและนํา้เป็นการเฉพาะ

ราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๔. กฎกระทรวงวา่ด้วยการกําหนดแบบบตัรประจําตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ระเบียบ 
 

 ๑. ระเบียบคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน วา่ดว้ยวธีิปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการพฒันาท่ีดิน 

      จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒. ระเบียบคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัคาํขอ 

       ในการวเิคราะห์ตรวจสอบตวัอยา่งดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๓. ระเบียบคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัคาํขอ 

      ในการบริการแผนท่ีหรือขอ้มูลทางแผนท่ีเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๔. ระเบียบคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัคาํขอ 

      ใหป้รับปรุงดินหรือท่ีดินหรือการอนุรักษดิ์นและนํ้าเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๓  
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ประกาศ 
 ๑. ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เร่ืองแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ         

      พฒันาท่ีดิน ณ วนัท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 ๒. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม 

                    พระราชบญัญติัพฒันาท่ีดิน พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

คาํส่ัง 
 ๑. คําสัง่คณะกรรมการพฒันาท่ีดิน ท่ี ๑/๒๕๕๓ เร่ือง แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพิจารณา 

      กฎหมายและระเบียบ ลงวนัท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 ๒. คําสัง่คณะกรรมการพฒันาท่ีดิน ท่ี ๑/๒๕๕๒ เร่ือง แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาท่ีดินจงัหวดั 

      ลงวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพฒันาทีด่นิ 

1. การตรวจปรับยกร่างกฎหมาย วิเคราะห์ วิจยัศึกษาผลกระทบ และ/หรือ

หารือตามกฎหมาย พรบ.พฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2551 

2. ปฏิบติังานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพฒันาท่ีดิน 

3. ใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย ใหค้าํปรึกษา และความเห็นทางกฎหมายพฒันา

ท่ีดิน พ.ศ. 2551 

4. ใหค้าํปรึกษาแก่บุคคล หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารดาํเนินงานตาม 

พรบ.พฒันาท่ีดิน พ.ศ. 2551 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

5. ปฏิบติังานและสนบัสนุนงานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ขอบคณุครับ 
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