
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงโครงสรางอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

แกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขปญหาการ
บุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกไขปญหาและปองกัน
การบุกรุกที่ดินของรัฐอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน กับเพื่อใหการประสานนโยบายและการปฏิบัติ
ระหวางหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินของรัฐประเภทตางๆ ให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของใหสอดคลอง
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ทั้งในทางสังคม การเมือง การปกครอง และเสริมสราง
ความสมดุลมั่นคงแข็งแกรงในทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืนในระยะยาว 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบ
ไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขปญหา

การบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
ขอ ๒๑  ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขปญหาการบุกรุก

ที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกระทรวงหรือกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานอื่นของรัฐ 

“ที่ดินของรัฐ” หมายความวา ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทุกประเภท 
เชน ที่ปาสงวนแหงชาติ ที่สงวนหวงหามของรัฐ ที่สาธารณประโยชน และท่ีราชพัสดุ เปนตน 

“จังหวัด” หมายความถึงกรุงเทพมหานครดวย 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๒ ง/หนา ๒๙/๗ มกราคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการแกไขปญหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐ” เรียกโดยยอวา “กบร.” ประกอบดวย 

(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รองประธานกรรมการ 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม    รองประธานกรรมการ 
(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รองประธานกรรมการ 
(๕) ปลัดกระทรวงกลาโหม   กรรมการ 
(๖) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม    กรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงมหาดไทย   กรรมการ 
(๙) อัยการสูงสุด    กรรมการ 
(๑๐) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการ 
(๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  กรรมการ 
(๑๒) ผูบัญชาการทหารบก   กรรมการ 
(๑๓) ผูบัญชาการทหารเรือ   กรรมการ 
(๑๔) ผูบัญชาการทหารอากาศ   กรรมการ 
(๑๕) อธิบดีกรมธนารักษ   กรรมการ 
(๑๖) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการ 
(๑๗) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   กรรมการ 
(๑๘) เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรม    กรรมการ 
(๑๙) อธิบดีกรมปาไม    กรรมการ 
(๒๐) อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช    กรรมการ 
(๒๑) อธิบดีกรมการปกครอง   กรรมการ 
(๒๒) อธิบดีกรมที่ดิน    กรรมการ 
(๒๓) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธาน กบร. 

แตงตั้งอีกไมเกินสามคน   กรรมการ 
(๒๔) รองปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ 

                                                 
๒ ขอ ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขปญหาการบุกรุก

ท่ีดินของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของสํานักแกไขปญหา 
การบุกรุกที่ดินของรัฐ   กรรมการและเลขานุการ 

(๒๕) ขาราชการในสํานักแกไขปญหา 
การบุกรุกที่ดินของรัฐ สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมซึ่งไดรับมอบหมาย 
ไมเกินสองคน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ขอ ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับ

แตงตั้ง 
ในกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธาน กบร. แตงตั้ง พนจากตําแหนงกอน

วาระ หรือในกรณีที่ประธาน กบร. แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวเดิมยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน หรือ
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งเพ่ิมขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตั้งไวเดิม 

เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่งหากยังมิได
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนัน้อยู
ในตําแหนงเพ่ือดําเนินการตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที ่

 
ขอ ๗  นอกจากการพนวาระจากตําแหนงตามวาระ ตามขอ ๖ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ประธาน กบร. ใหออก 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
ขอ ๘  ให กบร. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอนโยบายหรือแผนงานในการแกไขปญหา และปองกันการบุกรุกที่ดิน

ของรัฐตอคณะรัฐมนตรี 
(๒) กําหนดมาตรการในการแกไขปญหา และมาตรการในการปองกันการบุกรุก

ที่ดินของรัฐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) กํากับ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบใหหนวยงานของรัฐ ดําเนินการให
เปนไปตามนโยบาย แผนงาน มาตรการในการแกไขปญหาและมาตรการในการปองกันการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ 

(๔) รวบรวมขอมูล เอกสารหลักฐาน และขอเท็จจริงเก่ียวกับการครอบครอง
ที่ดินของบุคคลใดๆ ในที่ดินของรัฐ 

(๕) เรียกใหหนวยงานของรัฐสงขอมูลเอกสารหลักฐานและขอเท็จจริง หรือขอให
สงผูแทนมาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของ กบร. หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ 
กบร. แตงตั้ง 

(๖) ใหการสนับสนุนแกหนวยงานของรัฐในการดําเนินการแกไขปญหาและ
ปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในการขอตั้งงบประมาณ และในเรื่องอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยความรวดเร็ว 

(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ใหปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย 
(๘) ใหหนวยงานของรัฐและจังหวัดดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวกับการแกไขปญหา

และปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐตามที่กําหนด 
(๙) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวกับการแกไขปญหาและปองกันการ

บุกรุกที่ดินของรัฐใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวของ 

 
ขอ ๙  ใหสํานักแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สํานักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนฝายเลขานุการของ กบร. กับใหมีอํานาจหนาที่ประสาน
นโยบายการปฏิบัติระหวางหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการแกไขปญหาและปองกันการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ ใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวของ และตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ กบร. มอบหมาย 

 
ขอ ๑๐  การดําเนินการแกไขปญหาและปองกันการบุกรุกที่ดินของรัฐกอน

ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี ้
 
ขอ ๑๑  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/จัดทํา 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๘ ง/หนา ๑/๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ 


