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ประกาศคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่สมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินงานโฉนดชุมชนใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยและเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ (๒) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมี
โฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน จึงใหออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
“ที่ดินของรัฐ” หมายความวา ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภท
“โฉนดชุมชน” หมายความวา หนังสืออนุญาตใหชุมชนรวมกันบริหารจัดการ การครอบครอง
ที่ดิน และใชป ระโยชน ใ นที่ดิน ของรัฐ เพื่อสรางความมั่ น คงในการอยูอาศัย และการใชป ระโยชน
ในที่ดิน ของชุม ชน ซึ่งชุมชนมีหนาที่ตองดูแ ลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจน
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวโดยกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
“ชุมชน” หมายความวา กลุมประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงครวมกันเพื่อการจัดการ
ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และมีการวางระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได โดยดําเนินการ
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามปกอนวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมี
โฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชบังคับ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานโฉนดชุมชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ขอ ๓ การดํ า เนิ น งานประสานงานของคณะกรรมการเพื่ อ ดํ า เนิ น งานโฉนดชุ ม ชน
แกชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ตองเปนที่ดินของรัฐซึ่งชุมชนไดเขาครอบครองมาไมนอยกวาสามปกอนวันที่
ระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุม ชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชบังคับ และที่ดิน
ของรัฐนั้นสามารถอนุญาตใหชุมชนเขาใชประโยชนไดตามที่กฎหมายบัญญัติไว
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ขอ ๔ ชุ ม ชนที่ ส ามารถยื่ น คํ า ขอเพื่ อ ดํ า เนิ น งานโฉนดชุ ม ชน จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ดังตอไปนี้
(๑) มี ก ารรวมตั ว กั น เป น ชุ ม ชนเป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า สามป ก อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชบังคับ
(๒) มีคณะกรรมการชุมชนคณะหนึ่งกระทําการแทนในนามของชุมชน จํานวนอยางนอยเจ็ดคน
ประธานและกรรมการชุมชนจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๒.๑) มีสัญชาติไทย เวนแตกรณีที่เปนตัวแทนของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม
(๒.๒) บรรลุนิติภาวะ
(๒.๓) มีภูมิลําเนาหรือที่อยูอาศัยหรือที่ทํากินในชุมชนไมนอยกวา ๓ ป กอนวันยื่นคําขอ
(๒.๔) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒.๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๒.๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๒.๗) ไม เ คยถู ก ไล อ อก ปลดออกหรื อ ให อ อกจากราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๓) เปน ชุม ชนที่ไดเขาครอบครองที่ดิน ของรัฐเปน ที่อยูอาศัยหรือที่ดิน ทํากินในลักษณะ
ที่ใชประโยชนในที่ดินของรัฐ นั้น
(๔) เปน ชุม ชนที่มีความเขม แข็งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดิน อยางเปนระบบ
โดยมีกฎระเบียบที่ชัดเจน หรือมีหลักฐานการดําเนินงานของชุมชนไมนอยกวา ๓ ป
ชุมชนใดรวมตัวกันเปนสมาคม สหกรณ กลุมเกษตรกร หรือเปนชุมชนตามกฎหมายอื่น
หากมีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่ไมขัดหรือแยงกับความในขอ ๔ (๒) สามารถยื่นคําขอเพื่อดําเนินงาน
โฉนดชุมชนได และใหถือวาคณะกรรมการสมาคม สหกรณ กลุมเกษตรกร หรือชุมชนตามกฎหมายอื่น
เปนคณะกรรมการชุมชนตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๕ ชุมชนที่ประสงคจะยื่นคําขอเพื่อดําเนินงานโฉนดชุมชน ใหยื่นคําขอตอสํานักงาน
ตามแบบและเอกสารหรือหลักฐานที่กําหนด ดังนี้
(๑) แบบคําขอเพื่อดําเนินงานโฉนดชุมชน
(๒) แผนที่สังเขปชุมชนและบริเวณโดยรอบที่ชุมชนจะขอบริหารจัดการที่ดิน
(๓) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและครัวเรือนสมาชิกของชุมชน จํานวนเนื้อที่ที่ดินในความ
ครอบครองของแตละครัวเรือน และประเภทของการใชประโยชนที่ดิน
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(๔) ประวัติและรูปแบบการรวมตัวของชุมชน
(๕) ขอเสนอและแผนงานของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งแนวทางรวมมือกับ
หนวยงานของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๖) เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่คณะกรรมการมีมติกําหนด
ขอ ๖ ใหสํานักงานทําการตรวจสอบคําขอ เอกสาร หรือหลักฐานของชุมชน ในกรณีนี้
คณะกรรมการอาจมอบหมายคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้น หรือจังหวัด หรือหนวยงานของรัฐ อื่น
ใหรวมทําการตรวจสอบ รวมทั้งอาจสอบถามความคิดเห็นจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ชุมชน
ดังกลาวตั้งอยูเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดวย
ใหสํานักงานตรวจสอบคําขอเอกสารหรือหลักฐานของชุมชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคําขอ
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา หากมีความจําเปนตองทําการตรวจสอบในพื้นที่อาจขยายระยะเวลา
ออกไปไดแตตองไมเกินเกาสิบวัน ถาตองใชเวลาเกินกวานั้น ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาเปนรายกรณี
และแจงเหตุผลความลาชาใหคณะกรรมการชุมชนที่ยื่นคําขอทราบ
ขอ ๗ เมื่ อ คณะกรรมการมี ม ติ เ ห็ น ชอบให ชุ ม ชนใดดํ า เนิ น งานโฉนดชุ ม ชนแล ว
ใหสํานักงานแจงมติพรอมสงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของแกหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่รับผิดชอบ
ดูแลที่ดินนั้น เพื่อพิจารณาอนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชนในที่ดินของรัฐตามกฎหมายตอไป
กรณีที่ชุมชนใดไมไดรับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการในการดําเนินงานโฉนดชุม ชน
ใหสํานักงานแจงมติของคณะกรรมการไปยังชุมชนที่ยื่นคําขอพรอมทั้งเหตุผลเปนหนังสือ หากชุมชน
ที่ยื่ น คํ า ขอประสงค ที่ จ ะขอให ค ณะกรรมการพิ จารณาทบทวนมติ ก็ ใ หยื่ น เรื่ อ งพรอ มหลั ก ฐาน
ตอสํานัก งานภายในเก าสิบวัน นับตั้ งแตวัน ที่ไดรับ มติดังกลาวเพื่ อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
มติของคณะกรรมการไมตัดสิทธิของชุมชนที่จะยื่นคําขอใหม
การดําเนินการในชั้นแจงมติคณะกรรมการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่
รับผิดชอบดูแลที่ดินเพื่อพิจารณาอนุญาตใหชุมชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ใหเปนไปตามขอตกลง
ที่สํานักงานทําไวกับหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอ ๘ เมื่อสํา นักงานไดรับเรื่องการอนุญ าตใหชุ ม ชนได ใ ชประโยชน ใ นที่ดิน ของรั ฐ
จากหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลที่ดินแลว ใหออกหนังสือแสดงการจัดใหมีโฉนดชุมชน
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมขอตกลงที่เปนเงื่อนไขในการดําเนินงานโฉนดชุมชนใหแก
ชุมชนที่ไดรับอนุญาตเพื่อเปนหลักฐาน
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โฉนดชุมชนที่ออกใหแ กชุมชนแตละครั้งใหเปน ไปตามระยะเวลาที่ชุม ชนไดรับอนุญาต
ใหใชประโยชนในที่ดินของรัฐจากหนวยงานของรัฐ
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการชุ ม ชนที่ดํา เนิน งานโฉนดชุม ชน มีอํ านาจหน าที่ดํ าเนิ น การ
ใหสอดคลองกับลักษณะของชุมชน ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําระเบียบของชุม ชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน การจัดสรรที่ดิน และการ
ใชประโยชนใ นทรัพยากรที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยระเบียบ
ดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบรวมกันของสมาชิกในชุมชนและมีความเปนธรรมตอสมาชิกในชุมชน
(๒) จั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง ระบบข อ มู ล และแผนที่ ข อบเขตการจั ด การที่ ดิ น ของชุ ม ชน
ใหทันสมัยอยูเสมอ โดยครอบคลุมถึงที่ดินรายแปลงที่จัดสรรใหกับสมาชิกของชุมชนเพื่อเปนที่อยูอาศัย
ที่ดินทํากิน ที่ดินสวนกลางที่ชุมชนใชประโยชนรวมกัน และที่ดินที่ชุมชนไดรับอนุญาตใหเปนผูบริหาร
จัดการ
(๓) กําหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน โดยความเห็นชอบ
รวมกันของสมาชิกในชุมชนและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และภูมินิเวศของชุมชน
(๔) กํา หนดแผนการใชป ระโยชน ใ นที่ ดิน และการจั ด การระบบการผลิ ต ให สอดคล อ ง
กับสภาพพื้นที่ โดยคํานึงถึงการผลิตที่พึ่งพาตัวเองโดยการทําเกษตรกรรมยั่งยืนและการรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ
(๕) กําหนดแผนการอนุรักษ การดูแลรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
ตลอดจนสอดสองดูแ ลและแจงเหตุแ กห นวยงานของรัฐเมื่ อพบภัยพิบัติทางธรรมชาติ การบุกรุ ก
หรือการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพยสินของทางราชการในบริเวณพื้นที่ที่ชุมชนรับผิดชอบ
หรือพื้นที่ใกลเคียง
(๖) ดําเนินการใหมีการจัดตั้งกองทุนที่ดินของชุมชนเพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับโฉนดชุมชน
(๗) ดํา เนิ น การตามนโยบาย แผนงาน หลัก เกณฑแ ละวิ ธี การที่ เ กี่ย วกั บ โฉนดชุ ม ชน
ตามที่คณะรั ฐ มนตรีห รือ คณะกรรมการกํ าหนด รวมทั้ง ปฏิ บัติต ามระเบียบสํานั กนายกรัฐ มนตรี
วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ อยางเครงครัด
ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโฉนดชุมชนในแตละพื้นที่
นอกจากหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อ นไขที่ไดรับอนุญาตใหชุม ชนไดใ ชประโยชนใ นที่ดิน ของรัฐ
จากหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลที่ดินแลว ใหคณะกรรมการชุมชนที่ดําเนินงานโฉนดชุมชน
มีหนาที่จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคใหคณะกรรมการทราบเปนประจําปละครั้ง

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๑๑ กอนครบกําหนดระยะเวลาที่หนวยงานของรัฐอนุญาตใหชุม ชนไดใชประโยชน
ในที่ ดิน ของรั ฐอย างน อยเกา สิบวั น ใหชุ ม ชนที่ดํ าเนิ น งานโฉนดชุ ม ชนที่ป ระสงคจ ะดํา เนิน งาน
โฉนดชุมชนตอไป ยื่นคําขอตอสํานักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการมีม ติวาควรใหชุม ชนนั้น ดําเนิน งานโฉนดชุม ชนตอไป ใหสํานักงาน
แจงมติของคณะกรรมการแกหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลที่ดินนั้นเพื่อพิจารณาอนุญาต
ใหชุมชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐตอจากการอนุญาตกอนหนานั้น
ขอ ๑๒ หากพบว า ชุ ม ชนที่ ดํ า เนิ น งานโฉนดชุ ม ชนใด มี ก ารกระทํ า ขั ด ต อ กฎหมาย
หรือขอกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตให
ชุมชนไดใชประโยชนในที่ดินของรัฐ ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือเพื่อใหชุมชนทําการปรับปรุงแกไข
ภายในระยะเวลาอันสมควร หากชุมชนเพิกเฉยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามแตยังไมถูกตองสมบูรณ
ให สํ า นั ก งานแจ ง เตื อ นเป น หนั ง สื อ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ ให ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ภ ายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
ซึ่งไมนอยกวาสามสิบวันแตไมเกินเกาสิบวัน หากชุมชนยังไมปฏิบัติใหถูกตอง ใหสํานักงานนําเสนอ
คณะกรรมการพิจาณา หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบใหเพิกถอนการดําเนินงานโฉนดชุมชน
ใหสํา นักงานแจงต อหน วยงานของรั ฐ ที่ทํ าหน าที่รั บผิด ชอบดูแ ลที่ดิน นั้น เพื่ อพิจ ารณาเพิ กถอน
การอนุญาตใหชุมชนไดใชประโยชนในที่ดินของรัฐ
เมื่อหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน เพิกถอนการอนุญาตใหชุม ชนไดใ ช
ประโยชนในที่ดินของรัฐแลว ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวแจงเปนหนังสือแกสํานักงานเพื่อยกเลิก
โฉนดชุมชนและประกาศใหบุคคลทั่วไปทราบ
ขอ ๑๓ ชุม ชนที่ดําเนิน งานโฉนดชุม ชน หากไมประสงคที่จะดําเนิน งานโฉนดชุม ชน
ตอไป ใหแจงความประสงค พรอมทั้งแผนงานในการยุบเลิกการดําเนินงานโฉนดชุมชน ที่เกี่ยวของ
กับทรัพยสิน หนี้สินและภาระที่มีตอทางราชการ เปนหนังสือตอสํานักงานเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันกอนการยุบเลิก เมื่อคณะกรรมการมีมติใหยุบเลิกแลว ใหถือวา
ชุมชนนั้นพนจากภาระการดําเนิน งานโฉนดชุมชนในที่ดินของรัฐนั้น ใหนําความในขอ ๑๑ มาใช
โดยอนุโลม
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ขอ ๑๔ ชุมชนที่มีความประสงคจะดําเนินงานในรูปแบบโฉนดชุมชนในที่ดินอื่นนอกจาก
ที่ ดิ น ของรั ฐ อาจยื่ น คํ า ขอรั บ การสนั บ สนุ น ต อ สํ า นั ก งานเพื่ อ เสนอคณะกรรมการพิ จ ารณา
เมื่อคณะกรรมการมีม ติใ หความเห็น ชอบแลวให สํานักงานสงเสริมและสนับสนุน การดําเนิน งาน
ดังกลาวในแบบเดียวกัน กับชุมชนในที่ดินของรัฐเพื่อความเขมแข็งของชุมชน ในการนี้ ใหจัดทํา
โฉนดชุมชนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมขอตกลงสนับสนุนการดําเนินงานโฉนดชุมชน
ใหแกชุมชนเพื่อเปนหลักฐาน
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานจัดทําฐานขอมูลของชุมชนที่ดําเนินงานโฉนดชุมชน และประสานงาน
กับหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหชุมชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ เพื่อรวมกันติดตามการดําเนินงาน
โฉนดชุ มชนในแตละพื้นที่ ใหเป นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ หลั กเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตใหชุม ชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐโดยเครงครัด หากมีปญหา
ใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อแกไขปญหาโดยเร็ว
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาด และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สาทิตย วงศหนองเตย
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน

