
 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
วาดวยการจัดแบงกลุมเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย  เพื่อการเลือกต้ังคณะที่ปรึกษา 

โครงการจัดรูปที่ดินที่มาจากตัวแทนเจาของที่ดิน 
ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว า  “ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ วาดวย 
การจัดแบงกลุมเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย  เพื่อการเลือกต้ังคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน 
ที่มาจากตัวแทนเจาของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ การจัดแบงกลุมเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย  เพื่อการเลือกต้ังคณะที่ปรึกษา

โครงการจัดรูปที่ดินที่มาจากเจาของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดิน  ใหจัดใหมีตัวแทนจากเจาของที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยที่แตกตางกันกระจายตามกลุมตาง  ๆ  โดยคํานึงถึงประเภทการใชประโยชนที่ดิน
และอาคาร  ขนาดแปลงที่ดินที่เขารวมโครงการ  ทําเลที่ต้ังของแปลงที่ดิน  สาธารณูปโภค  หรือปจจัยอื่น  ๆ  
อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางประกอบกัน   

ขอ ๔ การจัดแบงกลุมและการกําหนดจํานวนตัวแทนเจาของที่ดิน  ใหเจาของที่ดิน 
ในโครงการพิจารณาตกลงกันโดยเสียงขางมากของที่ประชุมเลือกต้ังคณะที่ปรึกษาโครงการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อารีย  วงศอารยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
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