
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง 
เร่ือง ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยขนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับมอบหมายให้เข้าดำเนินการ 
ปฏิรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการปฏิรูปท่ีดินท่ีสาธารณประโยขน์ พ้ืนท่ีโครงการปฏิรูปท่ีดินในท่ีจำแนกออกจากเขตป่าไม้ 
ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่โครงการปฏิรูปที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งขาติที่เสื่อมโทรมที่กรมป่าไม้ 
มอบให้ ส.ป.ก. เข้าดำเนินการ โดย ส.ป.ก. ได้กำหนดแผนงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ด ินจังหวัดตรัง เข ้าดำเน ินการจัดที่ด ินและคัดเล ือกเกษตรกรให้เข ้าทำประโยขนั 
ในท่ีดิน น้ัน

ฉะน้ัน อาคัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมติที่ประขุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ 
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังจึงประกาศให้เกษตรกรผู้ครอบครองและ 
ทำประโยขน ์ในท ี่ด ินในเขตปฏิร ูปท ี่ด ินท ้องท ี่อำเภอด ังต ่อไปน ี้ ย ื่นคำร ้องขอเข ้าทำประโยขน ์ในท ี่ด ิน  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ดังนี้

(๑) เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอห้วยยอด 
(๒) เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังวิเศษ 
(๓) เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอปะเหลียน 
(๔) เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอนาโยง

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติและเข้าหลักเกณฑ์ความเป็น “ เกษตรกร” ตามพระราขบัญญัติการปฏิรูป 
ที่ด ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ที่จะยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยขน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการต่าง  ๆ ที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอดังกล่าว 
ต้องเป็นเกษตรกรผู้ครอบครองและทำประโยขนในที่ดิน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยขนในที่ดินในเขต 
ปฏิรูปที่ดินได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เกษตรกรที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยขนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวข้างด้น 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีลัญ'ซาติ’โทย
(๒) บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหนาครอบครัว 
(๓) มีความประพฤติดี และซื่อสัตย์ สุจริต
(๔) มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถประกอบเกษตรกรรมได้ 
(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือมีจึตพ่ืนเทืเอนไม่สมประกอบ
(๖) เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก หรือเป็นผู้ประสงคํจะประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรมเป็นหลัก ซ่ึงได้แก่ ผู้ท่ียังไม่เป็น “เกษตรกร” แต่ประสงค์จะเป็นเกษตรกร และมาขอรับการจัดที่ดิน 
ซึ่งเกษตรกรประเภทนี้จะต้องเป็นผู้ยากจนหรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผู้เป็นบุตรของเกษตรกร 
และไม่มีอาชีพยันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่การครองชีพ รวมนั้งไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราขกฤษฎีกา

/ (๗) ไม่มีที่ดิน...



-๒-

(๗) ไม่ม ีท ี่ด ินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือของบุคคลในครอบครัว 
เดียวกัน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาขีพเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงขีพ

(๘) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

ข้อ ๒ เกษตรกรที่จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าทำประโยขน์ในที่ดินในเขตปฏิรูป 
ท่ีดินได้ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐ และเป็นผู้ทำกินในที่ดินนั้น 
(๒) เป็นผู้ได้รับการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินจากผู้ถือครองที่ดินของรัฐ ตาม (๑) 

ข้อ ๓ ผ ู้ใดเคยได ้ร ับการจ ัดให ้เข ้าทำประโยขน ่ในท ี่ด ินของลำน ักงานการปฏิร ูปท ี่ด ิน 
เพื่อเกษตรกรรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ แต่ขาดสิทธิที่จะได้รับกรรมสิทธิไนที่ดินนั้นเนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ใข้บังคับว่าด้วยการนั้น และยังไม่พันกำหนดระยะเวลา ๔ ปี ก่อนวันที่จะได้รับ 
ค ัดเล ือกตามประกาศน ี้ ผู้น ั้นไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เว ้นแต่คณะกรรมการปฏิร ูปท ี่ด ินจังหวัดตรัง 
เห็นควรยกเว้นในกรณีที่ขาดสิทธิไปนั้นเกิดจากเหตุที่จำเป็นและสมควร

ข้อ ๔ ให้เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ และอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ยื่นคำขอ 
เข ้าทำประโยขน ์ในท ี่ด ินในเขตปฏิร ูปท ี่ด ินตามกฎหมายปฏ ิร ูปท ี่ด ิน ตามแบบคำร ้องของทางราขการ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของส.ป.ก. ได้ท่ี ลำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เลขท่ี ๘ ๐ หมู่ท่ี ๓ ถนนเลี่ยงเมือง 
ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง หรือตามที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย พร้อมด้วยหลักฐานต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประขาขนของผู้ยื่นคำขอฯ และของคู่สมรส (ถ้ามี)
(๒) ลำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำฃอฯ และของคู่สมรส (ถ้ามี)
(๓) ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามีการจดทะเบียนสมรส)
(๔) หนังสือสำคัญแสดงสิทธิการถือครองที่ด ินแปลงอื่นของผู้ยื่นคำขอฯ คู่สมรส 

และบุคคลในครอบครัว (ถ้ามี)
(๔) หลักฐานอ่ืน  ๆ เข่น ใบเสร็จขำระภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

ท ั้งน ี้ ส าม ารถย ื่น คำร ้อ งขอ เข ้าท ำป ระโยช น ์ใน ท ี่ด ิน ใน เข ตป ฏ ิร ูป ท ี่ด ิน ได ้ ต ั้งแต ่ 
วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔ ณ ลำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง (ส.ป.ก.ตรัง) หรือ 
ตามกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย

ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 
จะประกาศผลการคัดเลือกพร้อมบัญชีรายขื่อเกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 0 ๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายขจรคักส์ เจริญโสภา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง .

ประธานกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง



ประกากเขตปฏิรูปที่ด ินดามพระราชกฤษฎีกา
พื้นที่ด ํไเนินกใรปฏิรูปที่ด ินจังหวัดตรัง

ลำดับท่ี ชื่อพื้นที่ รหัส ประเภท เน้ือท่ี ที่ต้ังที่ดิน ออก พ.ร.ฎ. หมายเหตุ
ใครงการ ท่ีดิน (ไร่) อำเภอ ตำบล หมู่ท่ี ว /ด  /jJ

1 ป ่าใส ป ่าแก่ 14401 E 99,806 วังว ิเศษ อ่าวตง 1,2,3,4,5,6 20 มิ.ย. 37 T รวม
,7,ร,9,10,1 อยู่ใน E

( T 65,672 ไร่ , E 99,806 ไร่ ) 1.12,13
( T รวมอยู่ใน E ) วังวิเศษ วังมะปราง 1,9 23 ธ.ค. 37

เหนือ - *
สิเกา กะลาเส 4,7

2 ป ่าเขาร ังสาด ป ่าท ะเลสองห ้อง 14402 T,A,E 54,112 ห ้วยยอด บางดี 1,2,5,7,8,9 8 ธ.ค. 36 T รวมอยู่ใน
และป ่าพ ยอมพ อก .10 A และ E
( T 37,227 ไร่ A 31,150 ไร่ 
E 22,962 ไร่ )

11,12 20 มิ.ย. 37

( T , A ,E ทับซ้อนกัน ) ห้วยยอด วังคีรี 4 14 ธ.ค. 37
ห้วยยอด บางกุ้ง 4,6,7,8,9

3 ป่าสายเขาหวาง 14403 A 6,450 สิเกา นาเนืองเพชร 1,6 8 ธ.ค. 36
4 ป ่าเขาขวางและป ่าเขาโอน 14404 A 7,225 ว ังว ิเศษ เขาวิเศษ 3,14 8 ธ.ค. 36

วังมะปราง 5
เหนือ

5 ป ่าเท ือกเขาบ รรท ัด  แ ป ล ง ท่ี 1 
ต อน ท่ี 2

14405 A 2,600 ห ้วยยอด ในเตา 1,4 8 ธ.ค. 36

ร ิ บ ฎ  ไ หนองปรือ 2
6 ป่าพรชูลี ้อม 14406 A 1,100 ปะเหล ียน ห ้านนา 10 25 พ.ค. 37
7 ป่าควนเรือ 14407 A 750 ย่านตาขาว นาชุมเห็ด 5 8 ธ.ค. 36
8 ป่าทุ่งตะเสะ 14408 A 2,025 ย่านตาขาว ทุ่งกระบือ 9 8 ธ.ค. 36

' 9 ป ่าห ้วยนาง 14409 E 2,050 ห ้วยยอด หนองช้างแล่น 1,2,10 14ธ.ค.37

10 ป ่าควนบาหร ื 14410 E 5,162 ก่ิง อ.หาด ห้าหวี 1,2,4 23 ธ.ค. 37
สำราญ

ปะเหลียน บ้านนา 3
11 ป่าเกาะเคียนและป่าควนปริง 14411 E 10,793 รัษฎา เขาไพร 1,2,3,4,5 23 ธ.ค. 37

หนองปรือ 4
หนองบัว 1

12 ป่าสายควนหละ และป่าเขาหวาง 14412 E 16,443 สิเกา ไห้ฝาด 1,2,3,4,5 23 ธ.ค. 37

13 ป ่าสายคลองร ่ม เม ือง ป ่าสายกวน 14413 E 54,937 วังว ิเศษ วังมะปราง 1,2,3,4,6,7 14 ธ.ค. 37
และป ่าเกาะอ ้ายกล ิ้ง

. .  .
.9



ประกใสเขตปฏิรูปที่ด ินตานพระราชกฤษฎีกา
พื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ด ินวังหวัดตรัง

ลำดันท่ี ช่ือพื้นที่ รหัส
โครงการ

ประเภท
ท่ีดิน

เน้ือท่ี
(ไร่)

ที่ต้ังท่ีดิน ออก พ.ร.ฎ. 
ว / ด /-ป

หมายเหตุ
อำเภอ ตำบล หม่ท่ี

44 ป ่าเท ือกเขาบ รรท ัด  แปลงท ี่ 1 
ตอนท ี่ 2

14444 E 7,743 ห ้วยยอด เขาทุ่น 1,5 14ธ.ค.37

ท่า'ง้ิว 1
ปากแจ่ม 2
ห้วยยอด 4 -

45 ท ี่สาธารณ ประโยชน ์ท ุ่งท ับ ยา-ท ุ่ง  

น าโห น ด-ท ุ่ง เขาท ัง
14145 P ห ้วยยอด รวมกับป่าเข 

รังสาดฯ
46 ที่จ ำแน ก ฯ ป ่าเท ือก!ขาบ ัน ทัด 

แปลง 1 ตอน 2 (1 แปลง)
14346 C 23 ห้วยยอด ปากแจ่ม ; 22 เม.ย. 46

47 ที่จ ำแน ก ฯ ป่าเขาพ?) ( 1 แปลง) 14347 C 2,227 เมือง น้ําผด 22 เม.ย. 46 .
นาโยง นาทม่ืนศร 

,ละมอ
48 ที่จำแนกฯ ป ่าสายควนเกาะอ ้ายกล ิ้ง  

( 6 แปลง)
14348 C 7,726 วังว เิกษ เขาวิเศษ,วัง 

มะปราง
22 เม.ย. 46

สิเกา นาเมืองเพชร 
.บ่อหิน

ไห้ฝาด,เขา 
ไห้แกว
กะลาเส

49 ที่จำแนกฯ ป ่าเกาะปร ิง ( 1 แปลง) 14349 C 3,093 เมือง นาโต ๊ะ หมิง 22 เม.ย. 46

สิเกา นาเมืองเพชร

50, ที่จำแนกฯ ป่าห้วยไทรเหนือ 
(2 แปลง)

14350 C 10,314
วังว เิกษ

สิเกา
เขาวิเศษ 

นาเมืองเพชร 22 เม.ย. 46

ไห้ฝาด
บ่อหิน

51 ท ี่จำแน กฯ ป ่าควน ขวางเขาโอน  
หนองหว้า[ปร ิยง ( 1 แปลง)

14351 C 17,885 ว ังวิ!คษ วังมะปราง 
เหนือ

22 เม.ย. 46

เขาวิเศษ
ท่าสะบ้า

วังมะปราง
ห ้วยยอด บางกุ้ง



ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินตานพระราชกฤษฎืกา
พื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ด ินจังหวัดตรัง

ลำดับท ี่ ชื่อพื้นที่ รหัส ประเภท เน้ือท่ี ที่ตงที่ดิน ออก พ.ร.ฎ. หมายเหตุ
โครงการ ท่ีดิน (ไร่) อำเภอ ตำบล หมู่ท่ี ว /ด /ป

52 ท ี่จำแนกฯ ป่าทอน แจ ้ ( 2 แปลง) 14352 C 5,315 วังว ิเศษ วังมะปราง 22 เม.ย. 46
เหนือ

สิเกา กะลาเส
53 ท่ีจำแนกฯ ป่าสายคลองร่มเมือง 14353 C 6,744 สิเกา กะลาเส 22 เม.ย. 46

( 1 แปลง) -
เขาไห้แล้ว

54 ท่ีจำแนกฯ ป่าควนตอ ( 1 แปลง) 14354 C 80 เมือง นาท่ามเหนือ 22 เม.ย. 46
55 ท่ีจำแนกฯ ป่าทุ่งใส-เจ็ดห้าง-ควน 14355 C 818 เมือง น้ําผุด 22 เม.ย. 46
' ไห้ตุ้ง ( 2 แปลง)

นาท่ามเหนือ .

บ้านโพธ
56 ท่ีจำแนกฯ ป่าวังโตน 14356 C 13,694 เมือง นาท่ไมเหนือ 22 เม.ย. 46

และป่าหนองคล้า (1 แปลง)
นาตาล่วง
บ้านโพธ

57 ท ี่จำแน กฯ ป ่าหนองพ น (1 แปลง) 14357 C 1,243 นาโยง โคกสะบ้า 2 2 เม.ย.46

58 ท่ีจำแนกฯ ป่าควนยาง-ควนนกหว้า 14358 C 864 ย่านตาขาว ทุ่งค่าย 22 เม.ย. 46
(1 แปลง)

. เกาะเปียะ
59 ท ี่จำแนกฯป่าทุ่งตำเส า( 1 แปลง) 14359 C 3,077 ย่านตาขาว ทุ่งค่าย 22 เม.ย. 46

60 ท ีจ่ำแน กฯ ป่ใควนบาทร 14360 C 212 ปะเหล ืยน บ ้านนา 22 เม.ย. 46
( 4 ๗ ลง) I

หาดล ำราญ บ้าหวี
61 ท ี่จำแนกฯ ป่าสายควนหละ- เขา 14361 C 427 ส เิกา ไห้ฝาด 22 เม.ย. 46

หวาง(3 แปลง)
62 ท ี่จำแนกฯ ป่าหนองบิลจา 14362 C 1,538 รัษฎใ หนองบัว 17 ม ิ.ย.47

คลองปาง
63 ท ี่จำแนกฯ ป่าหนองกก-ป่าควน 14363 C 2,294 รัษฎา หนองบัว.เขา 17 ม ิ. ย. 47

หนองคล้า-ป่าทุ่งเสม็ด ไพร
64 ท่ีจำแนกฯ ป่าพรูข ี้กลา 14364 C 5,831 รัษฎา ควนเมา 17 ม ิ. ย .47

คลองปาง
• หนองปรือ



ประกาคเขตปฎิรปที่ด ินตามพระราชกฤษฎืกา
พื้นที่ดำเนินการปฎิรปที่ด ินวังหวัดตรัง

ลำดันท่ี ชื่อพื้นที่ รหัส
โครงการ

ประเภท
ท่ีดิน

เน้ือท่ี
(ไร ่)

ที่ตั้งที่ดิน ออก พ.ร.ฎ. 
ว / ด /บ ั

หมายเหตุ
อำเภอ ตำบล หมู'ท่ี

65 ทีจำแนกฯ ป่าควนโต๊ะม้า 14365 C 3,573 รัษฎา เขาไพร 17 ม ิ.ย.47
คลองปาง
หนองปรือ

66 ท่ีจำแนกฯ ป่าเกาะเคี่ยม-ควนปรัง 14366 C 12,720 รัษฎา เขาไพร 17 มิ.ย. 47
หนองใเรือ - -
หนองบัว

~แ

67 ที่จำแนกฯ ป ่าเขาร ังสาด-ป ่าทะเล  

สองห ้อง-ป ่าพ ยอมพ อก
14367 C 1,003 ห ้วยยอด • บางทุ่ง 17มิ.ย.47

ว ังว ิเคษ วังมะปราง 
เหนือ

68 ที่จำแนกฯ ป ่าควนเค ี่ยม 14368 C 2,260 ห้วยยอด วังค! 17มิ.ย.47 —
69 ทีจ่ำแนกฯ ป ่าเท ือกเขาขาด 14369 C 691 ห้วยยอด นาวง,บางดี 17 มิ.ย. 47
70 ท่ีจำแนกฯ ป่าเกาะทวายเล็ก-ม้วย 14394 C 515 เมืองตรัง หนองตรด 1 มิ.ข.49

นาโต๊ะหมิง
71 ที่สาธารณ ประโยชน ์ท ุ่งห ้วยล ึก 14100 P 1,101 นาโยง ช่อง 15ก.ย.49
72 ที่สาธารณ ประโยชน ์ท ุ่งน าปลาย

% . . . . . . . . . .

14101 P 391 นาโยง ช่อง 15 ก.ย.49.

73 ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งหนองแห้ง 14106 P 1,836 ย่านตาขาว ในควน 15 ก.ย. 49

74 ที่จำแนกฯป่าควนออก-ม้านนํ้าตก C รัษฎา หนองบัว 1 พ.ค. 50 อยู่เขต จ. 
นครศรธรรม 

าช ทั้งหมด
75 ท ี่จำแน กฯ ป ่าเท ือกเขากวน ท ่าโลน 14393 C 3,662 ห ้วยยอด เขากอบ,ทุ่งต่อ 29 ธ.ค. 50

76 ที่สาธารณประโยชน์พเโต๊ะฤทธ 14102 P 1,721 ย่านตาขาว โพรงจระเข 15 ก.ค. 52
77 ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งควนไม้ฮ่อง 14103 P 1,798 ย่านตาขาว โพรงจระเข้ 15 ก.ค. 52

78 ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งบ่อเรัยน 
(ทุ่งโคกหรัง)

14104 P 2,497 ย่านตาขาว โพรงจระเข้ 15 ก.ค. 52

79 ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งควนขานาง 14105 P 2,352 ย่านตาขาว โพรงจระเข้ 
5ในควน

15 ก.ค. 52

80 ทีจ่ำแนกฯ ป ่าเลน คลองปรน -คลอง  
ควนยาง-คลองเน ิน คอกควาย

14301 C 1,596 ปะเหล ึยน ม้านนา 5 ส.ค.52

หาดสำราญ ม้าหวี
81 ที่จำแนกฯ ป ่าพ ร ุช ึล ้อม 14300 C_ . 2,106 ปะเหล ียน ม้านนา 5 ส.ค. 52
82 ท่ีจำแนกฯ ป่าควนม้วน 14397 C 254 หาดลำราณ หาดลำราณ 5 ส.ค. 52



ประกใคเขตปฏิรูปที่ด ินตามพระรไชกฤษฎีกา
พื้นที่ดํไเนินการปฏิรูปที่ด ินจังหวัดตรัง

ลำดับท่ี ช่ือพ้ืนท่ี รหัส
โครงการ

ประเภท
ท่ีดิน

เนอท่ี 
(ไร่)

ที่ต้ังท่ีดิน ออก พ.ร.ฎ. 
ว / ด / ป

หมายเหตุ
อำเภอ ตาบล หม่ท่ี

83 ท ี่จำแนกฯ ป ่าแก ่กอกช ้าง 14395 C 2,041 ปะเหล ียน บ้านนา,ธุ(โสัะ 5 ส.ค. 52

84 ท ี่จำแนกฯ ป่าโพ รงจรเช ้-ใน กวน 14392 C 19,510 ย่านตาขาว โพรงจระเข้ 
5ในควน

5 ส.ค. 52

ปะเหลียน ปะเหลียน - *
85 ที่จำแนกฯ ป่าเขาอ้อย 14396 C 110 ย่านตาขาว โคกสะบ้า 

,เกาะเปียะ
5 ส.ค. 52

86 ที่จำแนกฯ ป ่ากวนสาน ักกวนป อม 14398 C 2,510 ปะเหล ียน ท ุ่งยาว,สิพัง 5 ส.ค. 52
87 ที่จำแนกฯ ป ่าเท ือกเขใน ัน ท ัด  

แปลง 2 ฅอน 1
14399 C 1,055 ปะเหล ียน สิพัง 5 ส.ค. 52

88 ที่จำแนกฯ ป ่าเลน ค ลองหยงสฅาร
กลองห ล ักข ัน ธ ์-คลองลิพง

14302 C 147 ปะเหลียน ลพัง 5 ส.ค. 52

89 ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเขาผึง 92108 P 1,218 สิเกา เขาไม้แก้ว มติ คปก 
คร้ังท่ี 1/53 
22 ก.พ. 53

รวมกับป่า 
สายคลองร่ม 
เมืองและท่ี 
จำแนกฯป่า 

สายควนเการ 
อ้ายกลง

90 ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งทนอง 
เบญจา

92107 P 1,469 รัษฎา คลองปาง 18 พ.ย. 54

91 ที่สาธารณประโยชน ์ทา!ณลี้เยงส ัตว ์ 
ท ุ่งห นองโต ๊ะ

- P 3,466 ปะเหล ียน บ้านนา 1,8 1 มี.ค. 59

90 พ้ืนท่ี 544,575
รวม 89 พ้ืนท่ี ( ดัดป่าลำดับที่ 40 .74  ) 544.432

หมายเหด
A = พื้นที่เหมาะสม 
E = พื้นที่ป่าเสรษจกิจ 
P = พ้ืนท่ี
T = พื้นที่ป่าทดลอง 
C = ท่ีจำแนก



ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด่ตรัง
เร่ือง ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอมีสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราขบัญญัติ 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

ตามที่ได ้ม ีประกาศคณะกรรมการปฏิร ูปท ี่ด ินจังหวัดตรัง เรื่อง ให ้เกษตรกรยื่นคำร ้อง 
ขอเข้าทำประโยซน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ประกาศ ณ วันท่ี <J>ร/  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วน้ัน

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เร่ือง กำหนดเวลา 
และการตรวจสอบระยะเวลาการถือครองที่ดินของเกษตรกรตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม แห่งพระราขบัญญัติ 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘' แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราขบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง จึงขอประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ให ้เกษตรกรผู้ถ ือครองที่ด ินของรัฐอยู่จำนวนเกินห ้าส ิบไร่ แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ 
และถือครองที่ด ินดังกล่าวมาก่อน พ.ศ. ๒๕๒๔ มีสิทธิยื่นคำร้องขอมีสิทธิในที่ดินตามเนื้อที่ที่ถ ือครองได้ 
โดยที่ดินที่ถืลครองดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอดังต่อไปนี้ 

(๑) เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอห้วยยอด 
(๒) เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังวิเศษ 
(๓) เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอปะเหลียน 
(๔) เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอนาโยง

ข้อ ๒ เกษตรกรต้องนำหลักฐานที่แสดงได้ว่า ได้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวมาก่อน 
พ.ศ. ๒๕๒๔ มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ ี่งหลักฐานดังกล่าวต้องเน้นพยานเอกสารหรือพยานบุคคล 
ท่ีเ'ซ่ือถือ'ได้ เข่น หลักฐานการเลียภาษีบำรุงท้องที่ สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดิน คำรับรอง 
จากผู้ปกครองท้องที่หรือผู้ถือครองที่ดินข้างเคียง เน้นด้น

ข้อ ๓ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง จะจัดที่ด ินให้เกษตรกรผู้มายื่นคำร้องต่อเมอ 
เกษตรกรผู้มายื่นคำร้องยินยอมขำระค่าเข่า หรือค่าขดเขยที่ดินในอัตราหรือจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามที่คณะกรรมการ 
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด

ข้อ ๔ ให้เกษตรกรยื่นคำร้องโดยนำพยานหลักฐานพร้อมทั้งแสดงความจำนงยินยอมขำระ 
ค่าเข ่า หรือค่าขดเขยที่ดินในอัตราหรือจำนวนที่เพิ่มขึ้นสำหรับที่ดินส่วนที่ได้รับเพิ่ม ตามที่คณะกรรมการ 
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้ังแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ด ินจังหวัดตรัง หรือตามกำหนดเวลา 
ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย

ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ได้พิจารณาคำร้องของเกษตรกรเสร็จเมื่อใด 
จะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
\

ประกาศ ณ วันท่ี กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายขจรศักดึ๋ เจริญโสภา)
ผู้ว่าราฃการจังหวัดตรัง 

ประธานกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง


