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กฎกระทรวง
วาดวยคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๒ วรรคหาและวรรคหก แหงพระราชบัญญัติ
จัด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อพั ฒ นาพื้ น ที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ อั น เป น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ ของมาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน มีจํานวนดังตอไปนี้
(๑) ผูแทนคณะกรรมการสวนจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการสวนจังหวัดแตงตั้งไมเกินสามคน
(๒) เจาของที่ดินมาจากการเลือกตั้งจากเจาของที่ดินดวยกันเอง ไมนอยกวาสองคนแตไมเกิน
หกคน
(๓) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการสวนจังหวัดแตงตั้ง ไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน
ที่ปรึ กษาโครงการจัดรู ปที่ดิ น ตาม (๒) และ (๓) ในแตล ะโครงการจะมีจํา นวนเท าใด
ใหเปนไปตามที่ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินกําหนด ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงขนาดของโครงการ
ขอ ๒ ให ผู ดํ าเนิ นโครงการจั ดรู ปที่ ดิ นจั ดให มี การเลื อกตั้ งที่ ปรึ กษาโครงการจั ดรู ปที่ ดิ น
ตามขอ ๑ (๒) ณ วัน เวลา และสถานที่ที่ไดประกาศกําหนดไว
การประชุมตามวรรคหนึ่งตองมีเจาของที่ดินมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเจาของ
ที่ดิ น ทั้ งหมด และเป น เจา ของที่ดิ น ที่ มีเ นื้อ ที่ทั้ ง หมดรวมกัน ไม น อยกว ากึ่ งหนึ่ง ของที่ดิ น ทั้ งหมด
ในโครงการจัดรูปที่ดิน จึงจะเปนองคประชุม
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ในกรณีตองเลื่อนการประชุมเพราะไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมอีกภายในสิบหาวัน
นับจากวันนัดประชุมครั้งกอน และในการประชุม ครั้งหลังนี้มิใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับ
กับการนับองคประชุม
ใหเจาของที่ดินคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลับ
ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการเลือกตั้งที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินตามวรรคหนึ่ง
ใหเสนอคณะกรรมการสวนจังหวัดพิจารณา
ขอ ๓ เมื่ อ ได ที่ ป รึ ก ษาโครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น ครบจํ า นวนตามข อ ๑ แล ว ให ป ระชุ ม
เลือกที่ปรึกษาคนหนึ่งเปนประธานที่ปรึกษา และเลือกอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ขอ ๔ ใหที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป นับแตวันที่
เริ่มปฏิบัติหนาที่ และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ
ไมได
ขอ ๕ ในกรณีที่ที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการ
แตงตั้งหรือเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง เวนแต
วาระของที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการก็ได
ใหนําขอ ๒ มาใชบังคับกับการเลือกตั้งที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินแทนตําแหนงที่วางลง
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๖ การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน ตองมีที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนที่ปรึกษาทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๗ ใหประธานที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายครั้ง
ในอัตราครั้งละหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาท
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ใหที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายครั้ง ในอัตราครั้งละ
หนึ่งพันบาท ในกรณีที่ที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินทําหนาที่ประธานในที่ประชุมในการประชุมครั้งใด
ใหมีสิ ทธิไ ดรับ คาตอบแทนในการประชุ ม ครั้ งนั้น ในอัตราเดี ยวกับ ที่ประธานที่ปรึ กษาโครงการ
จัดรูปที่ดินไดรับ
ขอ ๘ ใหผูดําเนิน โครงการจัดรูปที่ดินมีหนาที่กํากับดูแลและรับผิดชอบงานดานธุรการ
ของคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
จัด รูปที่ดิน เพื่อพัฒ นาพื้น ที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติวา จํา นวนที่ปรึก ษา วิธีก ารเลือกตั้ง วาระการดํารง
ตําแหนง การเลือกตั้งซอม องคประชุม และวิธีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และมาตรา ๕๒ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติดังกลาว บัญ ญัติวา ใหค ณะที่ปรึก ษา
โครงการจัดรูปที่ดินไดรับคาตอบแทนจากผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

