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พระราชบัญญัติ 
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
เปนปที่ ๒๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ  ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

พ.ศ.๒๕๑๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๒) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี้ 
“นิคม” หมายความวา  นิคมสรางตนเองหรือนิคมสหกรณแลวแตกรณี 
“สมาชิกนิคม” หมายความวา  สมาชิกนิคมสรางตนเองหรือสมาชิกนิคมสหกรณ 

แลวแตกรณี 
“หนังสือแสดงการทําประโยชน” หมายความวา  หนังสือท่ีอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมาย ออกใหแกสมาชิกนิคมแสดงวาไดทําประโยชนในที่ดินนั้นแลว 

                                      
๑ รก.๒๕๑๑/๕๕/๕๙พ/๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑ 
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“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*หรืออธิบดีกรม 
สหกรณท่ีดิน แลวแตกรณี 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย* และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ รักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ ในสวน
ที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  ใหรัฐบาลมีอํานาจจัดที่ดินของรัฐ เพื่อใหประชาชนไดมีที่ตั้งเคหสถาน 
และประกอบอาชีพเปนหลักแหลงในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเปนนิคมตามพระราชบัญญัตนิี้ 

 
มาตรา ๗  การจัดตั้งนิคมตามมาตรา ๖ ในทองท่ีใด ใหกระทําโดยพระราช

กฤษฎีกา และใหมีแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินของนิคมไวทายพระราชกฤษฎีกานั้น 
 
มาตรา ๘  ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชนในท่ีดินของ

นิคมตามกําลังแหงครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แตไมเกินครอบครัวละหาสิบไร 
 
มาตรา ๙  สมาชิกนิคมจะตองใชท่ีดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนตาม

มาตรา ๘ เฉพาะเพื่อทําการเกษตรตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ถาจะทําการ
อยางอื่นดวยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี 

 
มาตรา ๑๐  ใหเรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพื่อชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปในการ

จัดนิคม ในอัตราที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมเกินไรละสองรอยบาท โดยผอนชําระเปนรายป ปหน่ึงไม
นอยกวารอยละสิบ และตองเริ่มตนชําระงวดแรกอยางชาในปที่หานับแตปที่ไดเขาเปนสมาชิกนิคม 
ถาปใดไมสามารถชําระไดโดยมีเหตุผลอันสมควร อธิบดีจะผอนผันใหชําระในปถัดไปก็ได 

 
มาตรา ๑๑  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เม่ือสมาชิกนิคมไดทํา

ประโยชนในที่ดินแลว และไดเปนสมาชิกนิคมมาเปนเวลาเกินกวาหาป ท้ังไดชําระเงินชวยทุนท่ี
รัฐบาลไดลงไปตามมาตรา ๑๐ และชําระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมใหแกทางราชการเรียบรอย
แลว ใหออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใหแกผูนั้น 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนแลวจะขอใหออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได 

 
มาตรา ๑๒  ภายในหาปนับแตวันที่ไดรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา

ประโยชนในที่ดิน ผูไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผูอื่นไมได นอกจากการตก
ทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกอยู แลวแตกรณี 

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดี 

 
มาตรา ๑๓  กอนที่ไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง 

สมาชิกนิคมผูใดไปจากนิคมเกินหกเดือนโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
เปนอันขาดจากการเปนสมาชิกนิคมและหมดสิทธิในที่ดินนั้น และจะเรียกรองคาทดแทนอยางใด
มิได 

 
มาตรา ๑๔  ใหอธิบดีมีอํานาจปฏิบัติการในท่ีดินภายในเขตของนิคมเกี่ยวกับไม

หวงหาม แร หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนเปนเงินหรือทรัพยสินอยาง
อื่นสําหรับบํารุงสงเสริมกิจกรรมและการจัดทําสิ่งกอสรางอันเปนประโยชนแกสวนรวมของนิคมได 
โดยปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดเขาไปหาประโยชน ยึดถือ ครอบครองปลูกสราง กน

สราง แผวถาง เผาปา หรือทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายหรือทําใหเส่ือมสภาพท่ีดิน หรอื
ทําใหเปนอันตรายแกทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคม เวนแตไดรับอนุญาตจาก
อธิบดี 

สมาชิกนิคมจะกระทําการตามวรรคหนึ่งไดโดยไมตองเสียเงินคาบํารุงตามมาตรา 
๑๖ เฉพาะในท่ีดินที่ตนไดรับมอบใหเขาทําประโยชนเทานั้น 

 
มาตรา ๑๖  ในการอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บเงินคา

บํารุงตามจํานวนที่อธิบดีกําหนดโดยสมควรแกกิจการนั้น 
เงินคาบํารุงนั้นใหใชเพื่อประโยชนสวนรวมของนิคม 
 
มาตรา ๑๗  ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงินการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินของสมาชิกนิคม อันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการ
อื่นๆ เพื่อประโยชนของนิคม 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  ผูใดไมมีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในท่ีดินภายในเขตของนิคมโดย
ชอบดวยกฎหมาย ตองรื้อถอนขนยายสิ่งปลูกสราง และสิ่งอื่นออกจากนิคมภายในสามสิบวัน นับ
แตวันที่ทราบคําสั่งของอธิบดี 

หากไมปฏิบัติการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายมีอํานาจรื้อถอนสิ่งปลูกสรางนั้นออกจากที่ดินของนิคมได โดยผูนั้นจะเรียกคาทดแทน
หรือคาเสียหายอยางใดมิได 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อการจัดนิคมแหงใดไดบรรลุผลตามความมุงหมายแลว ใหสภาพ

ของนิคมที่ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเปนอันสิ้นสุด ในการนี้ใหรัฐมนตรีประกาศวันส้ิน
สภาพของนิคมในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๒ 

การจัดที่ดินในรูปนิคมสรางตนเอง 
   

 
มาตรา ๒๐  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสรางตนเองแลว ใหมี

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคน
แตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการกําหนด 

 
มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 
(๑) คัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเอง 
(๒) จัดสมาชิกนิคมสรางตนเองเพื่อใหเขาทําประโยชนในที่ดินแตละแปลงตาม

แผนผังที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*กําหนด 
(๓) สงเสริมการเกษตรและกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาการสงัคม และเศรษฐกิจของ

นิคมสรางตนเอง 
 
มาตรา ๒๒  ผูซ่ึงจะเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองไดตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) บรรลุนิติภาวะและเปนหัวหนาครอบครัว 
(๓) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ*กําหนด 
(๔) ขยันขันแข็ง มีรางกายสมบรูณ และสามารถประกอบการเกษตรได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๖) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอแกการครองชีพ 
(๗) ไมมีอาชีพอยางใดอยางหนึ่งในขณะนั้นพอแกการครองชีพ 
 
มาตรา ๒๓  เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกผูใดเขาเปนสมาชิกนิคมสราง

ตนเองแลว ใหผูปกครองนิคมแสดงเขตท่ีดินท่ีจัดแบงใหแกผูน้ันไวในแผนผังที่ดินของนิคมสราง
ตนเอง และใหทําประกาศปดไว ณ ที่ทําการนิคมสรางตนเองพรอมกับทําหนังสือแจงใหไปรับมอบ
ที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

 
มาตรา ๒๔  ใหผูซึ่งไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๒๓ ไปแสดงตนตอผูปกครอง

นิคมภายในเวลาท่ีกําหนดในหนังสือแจง 
เมื่อผูปกครองนิคมไดตรวจสอบหลักฐานของผูซ่ึงแสดงตนนั้น และเห็นวาถูกตอง 

ก็ใหชี้เขตท่ีดินที่ไดรับมอบใหเขาทําประโยชน เม่ือผูนั้นลงลายมือชื่อรับมอบที่ดินแลว ใหอธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มอบหมายออก
หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินและสั่งใหอพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินนั้น
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่รับมอบที่ดิน 

 
มาตรา ๒๕  สมาชิกนิคมสรางตนเองผูใดไมไปแสดงตนเพื่อรับมอบที่ดินและไม

อพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๒๓ หรอื มาตรา ๒๔ 
แลวแตกรณี โดยไมแจงเหตุขัดของอันสมควรเปนหนังสือใหผูปกครองนิคมทราบ ก็ใหถือวาผูนั้น
สละสิทธิ และใหอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ*มอบหมายประกาศยกเลิกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินที่ออกใหผูน้ัน 

 
มาตรา ๒๖  สมาชิกนิคมสรางตนเองซึ่งไดรับมอบที่ดินตามมาตรา ๒๔ แลว ตอง

จัดทําที่ดินใหเกิดประโยชนใหแลวเสร็จภายในหาปนับแตวันที่อพยพครอบครัวเขาอยูประจําใน
ท่ีดินโดยมีเง่ือนไขวา ภายในปแรกตองทําประโยชนใหไดอยางนอยหนึ่งในสิบสวนของที่ดินท่ี
ไดรับมอบ ถาทําประโยชนไมไดตามสวนของเนื้อที่ดินดังกลาวใหสมาชิกนิคมสรางตนเองนั้นขาด
สิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบ และถาภายในส่ีปตอมายังทําประโยชนไมไดเต็มเน้ือท่ี ก็
ใหไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนเฉพาะสวนที่ดินที่ไดทําประโยชนแลวเทานั้น เวนแตอธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*จะผอนผันใหขยายระยะเวลาทําประโยชนตอไปไดอีกคราวละ
หนึ่งป แตตองไมเกินสามป 

 
มาตรา ๒๗  สมาชิกนิคมสรางตนเองมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ประพฤติและปฏิบัติตนเรียบรอย มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี 
(๒) สรางบานพักอาศัยตามแบบแปลนแผนผังนิคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูปกครองนิคมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การ
ปองกันและรักษาโรค ตลอดจนการสุขาภิบาล 

(๔) ชวยเหลือรวมแรงทําการบํารุงที่ดินหรือปฏิบัติการงานอื่นๆ อันจําเปนเพื่อ
ประโยชนสวนรวมของนิคมสรางตนเอง 

(๕) ไมรับบุคคลผูมีความประพฤติอันนาจะกอกวนความสงบของนิคมสราง
ตนเองเขามาอยูในที่ดินที่ไดรับมอบ 

(๖) ไมมอบหรือโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบใหแกผูอื่น เวน
แตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ*มอบหมาย 

(๗) ไมนําหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินไปเปนหลักประกันการชําระ
หนี้ 

(๘) ถามีหนี้ที่เกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเองที่จะตองชําระใหแกทาง
ราชการ ตองชําระใหแกนิคมสรางตนเองภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตไดรับผอนผันจาก
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* 

 
มาตรา ๒๘  ใหอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มีอํานาจส่ังใหสมาชิกนิคม

สรางตนเองออกจากนิคมสรางตนเองดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมใชที่ดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๙ 
(๒) ปรากฏวา เปนผูขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๒๒ 
(๓) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 
 
มาตรา ๒๙  สมาชิกนิคมสรางตนเองส้ินสภาพการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเอง

เมื่อลาออก หรือถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๒๘ 
ใหอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ*มอบหมายประกาศเพิกถอนการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองและหนังสืออนุญาตใหเขา
ทําประโยชนในที่ดินนับแตวันที่สมาชิกนิคมสรางตนเองลาออกหรือถูกส่ังใหออกและใหผูปกครอง
นิคมดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกนิคมสรางตนเองอันเกี่ยวกับกิจการของ
นิคมตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*กําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายกอนไดรับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ

รับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้น ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม และมี
คุณสมบติัตามมาตรา ๒๒ เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๓๐ เปนผูเยาว ใหอธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ*พิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อประโยชนแกผูเยาวเกี่ยวกับ
ที่ดินนั้น 

 
มาตรา ๓๒  ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายโดยไมมีทายาทโดยธรรมหรือมี แต

ไมอาจคัดเลือกไดตามมาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูอื่น ซ่ึงมีคุณสมบติัตามมาตรา ๒๒ 
เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน และผูนั้นตองใหความยินยอมเปนหนังสือยอมรับภาระ
เกี่ยวกับหนี้สินของผูตายอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเอง ในกรณีเชนนี้ ใหนําความใน
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่สมาชิกนิคมสรางตนเองกลายเปนผูวิกลจริตหรือมีจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ ใหอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*พิจารณาดําเนินการตามควรแก
กรณีเกี่ยวกับที่ดินนั้น 

 
หมวด ๓ 

การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ 
   

 
มาตรา ๓๔  เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณแลว ใหมี

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคน
แตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการใหมีการกอตั้งเปน 
สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมสหกรณที่ดิน
กําหนด 

 
มาตรา ๓๕  ผูซ่ึงจะเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณได ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมสหกรณท่ีดิน

กําหนด 
(๓) ขยันขันแข็ง มีรางกายสมบรูณ และสามารถประกอบอาชีพได 
(๔) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕) ไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอแกการครองชีพ 
(๖) มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๖  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณจะเขาทําประโยชน
ในที่ดินไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสหกรณที่ดิน และรวมกันเขาเปนสหกรณจด
ทะเบียนมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนดังกลาวตามกฎหมายวาดวยสหกรณแลว 

 
มาตรา ๓๗  ใหอธิบดีกรมสหกรณที่ดินดําเนินการทําแผนผังจัดแบงที่ดินและ

อนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทําประโยชนในที่ดินที่มอบหมายใหตามที่เห็นสมควร และ
แสดงเขตที่ดินที่จัดแบงใหแกสมาชิกนิคมสหกรณไวในแผนผังของนิคมสหกรณ กับทําประกาศ
ติดไว ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ 

 
มาตรา ๓๘  ใหอธิบดีกรมสหกรณท่ีดินมีอํานาจส่ังใหสมาชิกนิคมสหกรณออก

จากนิคมสหกรณดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมใชที่ดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๙ 
(๒) ไมชําระเงินที่เรียกเก็บตามมาตรา ๑๐ 
(๓) ไมปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ 
 
มาตรา ๓๙  สมาชิกนิคมสหกรณสิ้นสภาพการเปนสมาชิกนิคมสหกรณ เม่ือ 
(๑) ลาออก 
(๒) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๓๘ 
(๓) ขาดจากสภาพการเปนสมาชิกสหกรณ 
 
มาตรา ๔๐  สมาชิกนิคมสหกรณซึ่งไดปฏิบัติการถูกตองตามมาตรา ๑๑ วรรค

หน่ึงแลว จะขอใหออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินนัน้ตามประมวล
กฎหมายที่ดินได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยู 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

เดือน หรอื ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ท้ังนีไ้มกระทบกระท่ังถึงความผิดท่ีกระทํา
ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือตามกฎหมายวาดวยการทําเหมืองแร 

 
มาตรา ๔๒  ผูใดขาดจากการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองหรือสมาชิกนิคม

สหกรณ หรือหมดสิทธิในที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนคิมแลวไมยอมออก
จากที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งของอธิบดีหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรอืท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๓  สมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณซึ่งไดเขาทําประโยชนหรือ
ครอบครองที่ดินในนิคมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับใหคงมีสิทธิและหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมนั้นตอไป สวนท่ีดินตาม
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวท่ียังไมไดจัดใหสมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณเขาทําประโยชนหรือ
ครอบครองในที่ดินของนิคมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ ใหดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๐๔ ที่ใชอยูในปจจุบันนี้ไมเหมาะสมกับกาลสมัย และตองการนําบทบัญญัติที่ใชรวมกันได ซ่ึง
เคยกําหนดแยกไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมสรางตนเอง หรือนิคมกสิกรรม และ
นิคมเกลือ ในรูปสหกรณตางๆ นั้น มารวมไวในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฉบับใหม
น้ีเสียดวยกัน สวนพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมที่จะมีข้ึนในโอกาสตอไปนั้น ตองการให
มีแตเพียงการกําหนดประเภทนิคมและแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินที่จะจัดตั้งนิคมเทานั้น 
 

สุนันทา/แกไข 
๒๖/๐๙/๔๔ 

A+B(C) 
 

พัชรินทร/เนติมา  จัดทํา 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒  
 

มาตรา ๕๖  ในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ใหแกไข
คําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ังคงของมนุษย” และคําวา “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ”  
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบญัญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม

                                      
๒ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สุมลรัตน/อรรถชัย/มณฑาทิพย 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

 


