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กฎกระทรวง 
วาดวยคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕๒  วรรคหาและวรรคหก  แหงพระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  ของมาตรา  ๔๑  และ
มาตรา   ๔๒   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน  มีจํานวนดังตอไปนี้ 
(๑) ผูแทนคณะกรรมการสวนจังหวัด  ซ่ึงคณะกรรมการสวนจังหวัดแตงต้ังไมเกินสามคน 
(๒) เจาของที่ดินมาจากการเลือกต้ังจากเจาของที่ดินดวยกันเอง  ไมนอยกวาสองคนแตไมเกิน

หกคน 
(๓) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการสวนจังหวัดแตงต้ัง  ไมนอยกวาสองคนแตไมเกินส่ีคน 
ที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินตาม  (๒)  และ  (๓)  ในแตละโครงการจะมีจํานวนเทาใด   

ใหเปนไปตามที่ผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินกําหนด  ทั้งนี้  โดยใหคํานึงถึงขนาดของโครงการ  
ขอ ๒ ใหผู ดําเนินโครงการจัดรูปที่ ดินจัดใหมีการเลือกต้ังที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน 

ตามขอ  ๑  (๒)  ณ  วัน  เวลา  และสถานที่ที่ไดประกาศกําหนดไว 
การประชุมตามวรรคหนึ่งตองมีเจาของที่ดินมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเจาของ

ที่ดินทั้งหมด  และเปนเจาของที่ดินที่มีเนื้อที่ทั้งหมดรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของที่ดินทั้งหมด 
ในโครงการจัดรูปที่ดิน  จึงจะเปนองคประชุม 
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ในกรณีตองเลื่อนการประชุมเพราะไมครบองคประชุม  ใหนัดประชุมอีกภายในสิบหาวัน   
นับจากวันนัดประชุมคร้ังกอน  และในการประชุมคร้ังหลังนี้มิใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับ 
กับการนับองคประชุม 

ใหเจาของที่ดินคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  และใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลับ 

ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกต้ังที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินตามวรรคหนึ่ง  
ใหเสนอคณะกรรมการสวนจังหวัดพิจารณา 

ขอ ๓ เมื่อไดที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินครบจํานวนตามขอ  ๑  แลว   ใหประชุม 
เลือกที่ปรึกษาคนหนึ่งเปนประธานที่ปรึกษา  และเลือกอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

ขอ ๔ ใหที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  นับแตวันที่
เร่ิมปฏิบัติหนาที่  และอาจไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ
ไมได 

ขอ ๕ ในกรณีที่ที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการ
แตงต้ังหรือเลือกต้ังแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง  เวนแต
วาระของที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการก็ได 

ใหนําขอ  ๒  มาใชบังคับกับการเลือกต้ังที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินแทนตําแหนงที่วางลง
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซ่ึงตนแทน 

ขอ ๖ การประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน  ตองมีที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนที่ปรึกษาทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  ที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง  
เปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๗ ใหประธานที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายคร้ัง  
ในอัตราคร้ังละหนึ่งพันสองรอยหาสิบบาท 
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ใหที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายคร้ัง  ในอัตราคร้ังละ
หนึ่งพันบาท  ในกรณีที่ที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินทําหนาที่ประธานในที่ประชุมในการประชุมคร้ังใด  
ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการประชุมคร้ังนั้น  ในอัตราเดียวกับที่ประธานที่ปรึกษาโครงการ 
จัดรูปที่ดินไดรับ 

ขอ ๘ ใหผูดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินมีหนาที่กํากับดูแลและรับผิดชอบงานดานธุรการ 
ของคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๒  วรรคหา  แหงพระราชบัญญัติ
จัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติวา  จํานวนที่ปรึกษา  วิธีการเลือกตั้ง  วาระการดํารง
ตําแหนง  การเลือกตั้งซอม  องคประชุม  และวิธีการดําเนินงาน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  และมาตรา  ๕๒  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  บัญญัติวา  ใหคณะที่ปรึกษา
โครงการจัดรูปท่ีดินไดรับคาตอบแทนจากผูดําเนินโครงการจัดรูปท่ีดินตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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