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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่สมควรจัดใหป ระชาชนที่ รวมตัวกั น เป น ชุม ชนมี สิทธิ ไดรั บหนั งสือ อนุญ าตใหใ ช
ประโยชนใ นที่ดินของรัฐตามนโยบายโฉนดชุมชนของรัฐ บาลที่แถลงไวตอรัฐ สภา โดยกําหนดให
มี ค ณะกรรมการกลางทํ า หน า ที่ ป ระสานงานระหว า งหน ว ยงานของรั ฐ เจ า ของที่ ดิ น ชุ ม ชน
และประชาชน เพื่อดําเนิน การขออนุญาตใหเปน ไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้กําหนด อันจะเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการ
ดู แ ล รั ก ษา และใช ป ระโยชน จ ากที่ ดิ น ของรั ฐ ตลอดจนการมี ส ว นร ว มในการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“หนวยงานของรัฐ ” หมายความวา กระทรวง กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
“ที่ดินของรัฐ” หมายความวา ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภท
“โฉนดชุมชน” หมายความวา หนังสืออนุญาตใหชุมชนรวมกันบริหารจัดการ การครอบครอง
และใชประโยชนใ นที่ดินของรัฐ เพื่อสรางความมั่น คงในการอยูอาศัยและการใชประโยชนในที่ดิน
ของชุมชน ซึ่งชุมชนมีหนาที่ตองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวโดยกฎหมายและระเบียบนี้
“ชุมชน” หมายความวา กลุมประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงครวมกัน เพื่อการจัดการ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และมีการวางระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได โดยดําเนินการ
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมี
โฉนดชุมชน” เรียกโดยยอวา “ปจช.” ประกอบดวย
(๑) รัฐ มนตรี ป ระจํ าสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย เป น ประธาน
กรรมการ
(๒) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนแปดคน ซึ่งประธาน ปจช. แตงตั้งจากบุคคลดังตอไปนี้
(ก) ผู แ ทนองค ก รชุ ม ชนที่ มี กิ จ กรรมและผลงานด า นการจั ด การที่ ดิ น หรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยตัวแทนของประชาชนในภูมิภาคและกลุม ตาง ๆ
ที่หลากหลาย และมีความสมดุล จํานวนหาคน
(ข) ผูแทนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไร และมีวัตถุประสงค กิจกรรม และผลงาน
อันเปนที่ประจักษดานการจัดการที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนสองคน
(ค) บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี ป ระสบการณ ก ารทํ า งาน
ที่มีผ ลงานเป น ที่ประจักษ ใ นดานการจัดการที่ดิน หรือทรัพยากรธรรมชาติ ดานการพัฒนาชุม ชน
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของที่จะเปนประโยชนในการดําเนินงานโฉนดชุมชน จํานวนหนึ่งคน
ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนกรรมการ
และเลขานุการ และใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จํานวนสองคน เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนง
ที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง เพื่อดําเนินการตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับ แตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยู
เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดใหจําคุ ก เวน แตเปน โทษสําหรั บความผิ ด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการดํ า เนิ น งานโฉนดชุ ม ชน
ตอคณะรัฐมนตรี
(๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบนี้
(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความพรอมในการดําเนินงานโฉนดชุม ชนรวมทั้ง
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและจริงจัง
(๔) ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของชุม ชนที่อาจไดรับอนุญาตจากหนวยงาน
ของรัฐในการดําเนินงานโฉนดชุมชน ตลอดจนติดตามการดําเนินงานโฉนดชุม ชน ในแตละพื้น ที่
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
(๕) ประสานงานและติดตามหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามนโยบายและแผนงาน
ของงานโฉนดชุมชน
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานใหปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๗) ดําเนิน การหรือปฏิบัติงานอื่น ใดที่เกี่ยวกับโฉนดชุมชนใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีท่เี กี่ยวของ
ขอ ๘ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวา ดว ยวิธี ปฏิบั ติร าชการทางปกครองมาใช บังคั บ แก การประชุ ม ของคณะกรรมการ
โดยอนุโลม
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ขอ ๙ ให สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การ งานประชุ ม
การศึ กษาหาขอ มูล และกิจ การตา ง ๆ ที่เ กี่ย วกับ งานของคณะกรรมการ รวมทั้ง ปฏิ บั ติง านอื่ น
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๐ ให จัด ตั้ง คณะกรรมการตามระเบี ยบนี้ ภายในหกสิ บวั น นั บ แต วัน ที่ร ะเบีย บนี้
ใชบังคับ และในวาระเริ่มแรกใหดําเนินการสํารวจพื้นที่เพื่อดําเนินงานโฉนดชุม ชนในพื้นที่นํารอง
จํานวนไมนอยกวาสามสิบพื้นที่ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ขอ ๑๑ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

