
 

 
 
 
 

พระราชบญัญตั ิ
จัดทีด่นิเพือ่การครองชพี 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

เป็นปทีี ่๒๓ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาร่าง

รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑” 

มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๒) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“นิคม” หมายความว่า นิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ ์แล้วแต่กรณ ี
“สมาชิกนิคม” หมายความว่า สมาชิกนิคมสร้างตนเองหรือสมาชิกนิคมสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
“หนังสือแสดงการทําประโยชน์” หมายความว่า หนังสือที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ออกให้แก่

สมาชิกนิคมแสดงว่าได้ทําประโยชน์ในที่ดินน้ันแล้ว 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ**หรืออธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน แล้วแต่

กรณี 
“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี ในส่วนทีเ่ก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ของตน 

                                                            

            * ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕ ตอนท่ี ๕๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๕๙ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑ 
           ** มาตรา 4 และมาตรา 5 ให้แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์” และคําว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” โดยมาตรา 56 แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 102 ก หน้า 82 วันท่ี 8 ตุลาคม 2545) 
 



 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๖  ให้รัฐบาลมีอํานาจจัดที่ดินของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่ต้ังเคหสถานและประกอบอาชีพ
เป็นหลักแหล่งในที่ดินน้ัน โดยจัดต้ังเป็นนิคมตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๗ การจัดต้ังนิคมตามมาตรา ๖ ในท้องที่ใด ให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกาและให้มแีผนที่
กําหนดแนวเขตที่ดินของนิคมไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ัน 

มาตรา ๘  ให้อธิบดีมีอํานาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกําลังแหง่
ครอบครัวของสมาชิกนิคมน้ัน แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่ 

มาตรา ๙  สมาชิกนิคมจะต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ตามมาตรา ๘ เฉพาะเพ่ือทํา
การเกษตรตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ี ถ้าจะทําการอย่างอ่ืนด้วยต้องได้รับอนุญาตจาก
อธิบดี 

มาตรา ๑๐ ให้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพ่ือช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคม ในอัตราที่
อธิบดีกําหนด ซึ่งไม่เกินไร่ละสองร้อยบาท โดยผ่อนชําระเป็นรายปี ปีหน่ึงไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ และต้อง
เริ่มต้นชําระงวดแรกอย่างช้าในปีที่ห้านับแต่ปีที่ได้เข้าเป็นสมาชิกนิคม ถ้าปีใดไม่สามารถชําระได้โดยมีเหตุผล
อันสมควร อธิบดีจะผ่อนผันให้ชําระในปีถัดไปก็ได้ 

มาตรา ๑๑ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เมื่อสมาชิกนิคมได้ทําประโยชน์ในที่ดิน
แล้ว และได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี ทั้งได้ชําระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปตามมาตรา ๑๐ 
และชําระหน้ีเก่ียวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือแสดงการทําประโยชน์
ให้แก่ผู้น้ัน 

ผู้ได้รับหนังสือแสดงการทําประโยชน์แล้วจะขอให้ออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์
สําหรับที่ดินน้ันตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ 

มาตรา ๑๒  ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดิน ผูไ้ด้ 
มาซึ่งกรรมสทิธ์ิในที่ดินจะโอนที่ดินน้ันไปยังผู้อ่ืนไม่ได้ นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณ์
ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ แล้วแต่กรณี 

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ที่ดินน้ันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

มาตรา ๑๓  ก่อนที่ได้รับหนังสือแสดงการทําประโยชน์ตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง สมาชิกนิคมผู้ใด 
ไปจากนิคมเกินหกเดือนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็นอันขาดจากการเป็นสมาชิก
นิคมและหมดสิทธิในที่ดินน้ัน และจะเรียกร้องค่าทดแทนอย่างใดมิได้ 

มาตรา ๑๔  ให้อธิบดีมีอํานาจปฏิบัติการในที่ดินภายในเขตของนิคมเกี่ยวกับไม้หวงห้าม แร ่ หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สนิอย่างอ่ืนสําหรับบํารุงส่งเสริมกิจกรรม
และการจัดทําสิ่งก่อสร้างอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของนิคมได้ โดยปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา ๑๕  ห้ามมิใหผู้้ใดเขา้ไปหาประโยชน์ ยึดถอื ครอบครอง ปลูกสร้าง ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า 
หรือทําด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการทําลายหรือทําให้เสือ่มสภาพที่ดิน   หรือทําให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากร 
ธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

สมาชิกนิคมจะกระทําการตามวรรคหน่ึงได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าบํารุงตามมาตรา๑๖ เฉพาะในที่ดินที่
ตนได้รับมอบให้เข้าทําประโยชน์เท่าน้ัน 



 

 มาตรา ๑๖  ในการอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ให้อธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บเงินค่าบํารุงตามจํานวนที่
อธิบดีกําหนดโดยสมควรแก่กิจการน้ัน 

เงินค่าบํารุงน้ันให้ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของนิคม 

มาตรา ๑๗  ให้อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การจัดการทรัพย์สินและหน้ีสินของ
สมาชิกนิคม อันเก่ียวกับกิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ของนิคม 

มาตรา ๑๘  ผู้ใดไม่มสีิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินภายในเขตของนิคมโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ต้องรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสรา้ง และสิ่งอ่ืนออกจากนิคมภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคําสั่งของอธิบดี 

หากไม่ปฏิบัติการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสรา้งน้ันออกจากท่ีดินของนิคมได้ โดยผู้น้ันจะเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายอย่างใดมิได้ 

มาตรา ๑๙ เมื่อการจัดนิคมแห่งใดได้บรรลุผลตามความมุ่งหมายแล้ว ให้สภาพของนิคมที่ได้จัดต้ัง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเป็นอันสิ้นสุด ในการน้ีให้รัฐมนตรีประกาศวันสิ้นสภาพของนิคมในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด 2 
การจัดทีด่ินในรูปนิคมสรา้งตนเอง 

 

มาตรา ๒๐  เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสร้างตนเองแล้ว ให้มีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรแีต่งต้ัง 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*กําหนด 

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) คัดเลือกผู้ที่มีคณุสมบัติตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 
(๒) จัดสมาชิกนิคมสร้างตนเองเพ่ือให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินแต่ละแปลงตามแผนผังที่อธิบดีกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ*กําหนด 
(๓) ส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมอ่ืนเพ่ือพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจของนิคมสร้างตนเอง 

 มาตรา ๒๒  ผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) บรรลุนิติภาวะและเป็นหัวหน้าครอบครัว 
(๓) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*กําหนด 

    ** (4) สามารถประกอบการเกษตรได้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด 
(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๖) ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ 
(๗) ไม่มีอาชีพอย่างใดอย่างหน่ึงในขณะนั้นพอแก่การครองชีพ 

 
 

                                                            
             *

  มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22 ให้แก้ไขคําว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ” โดยมาตรา 56 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 102 ก หน้า 82 วันท่ี 8 
ตุลาคม 2545) 
            

**
 มาตรา 22 (4) แก้ไขโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

124 ตอนท่ี 23 ก หน้า 21 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2550) 



 

มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ใดเขา้เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแล้ว ให้ผู้ปกครอง
นิคมแสดงเขตที่ดินที่จัดแบ่งให้แก่ผู้น้ันไว้ในแผนผังที่ดินของนิคมสร้างตนเอง และให้ทําประกาศปิดไว้ ณ ที่ทําการ
นิคมสร้างตนเองพร้อมกับทําหนังสือแจ้งใหไ้ปรับมอบที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

มาตรา ๒๔  ให้ผูซ้ึ่งได้รับหนังสือแจ้งตามมาตรา ๒๓   ไปแสดงตนต่อผู้ปกครองนิคมภายในเวลาที่
กําหนดในหนังสือแจ้ง 

เมื่อผู้ปกครองนิคมได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้ซึ่งแสดงตนน้ัน และเห็นว่าถูกต้อง ก็ให้ช้ีเขตที่ดินที่ได้ 
รับมอบให้เข้าทําประโยชน์ เมื่อผู้น้ันลงลายมือช่ือรับมอบที่ดินแล้ว ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*

หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มอบหมายออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทาํประโยชน์ในที่ดินและ
สั่งให้อพยพครอบครัวเข้าอยู่ประจําในที่ดินน้ันภายในหกสบิวันนับแต่วันที่รับมอบที่ดิน 

 มาตรา ๒๕  สมาชิกนิคมสร้างตนเองผู้ใดไม่ไปแสดงตนเพ่ือรับมอบที่ดินและไม่อพยพครอบครัวเข้าอยู่
ประจําในที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แล้วแต่กรณี โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง
อันสมควรเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองนิคมทราบ ก็ให้ถือว่าผู้น้ันสละสทิธิ และให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ*หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มอบหมายประกาศยกเลิกหนังสืออนุญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์ในที่ดินที่ออกให้ผูน้ั้น 

 มาตรา ๒๖  สมาชิกนิคมสร้างตนเองซึ่งได้รับมอบที่ดินตามมาตรา ๒๔ แล้ว ต้องจัดทําที่ดินให้เกิด
ประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับแต่วันที่อพยพครอบครัวเข้าอยู่ประจําในที่ดินโดยมีเง่ือนไขว่า ภายในปีแรก
ต้องทําประโยชน์ให้ได้อย่างน้อยหน่ึงในสิบส่วนของที่ดินที่ได้รับมอบ ถ้าทําประโยชน์ไม่ได้ตามส่วนของเน้ือ
ที่ดินดังกล่าวให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองนั้นขาดสิทธิเข้าทําประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบ และถ้าภายในสี่ปีต่อมา
ยังทําประโยชน์ไม่ได้เต็มเน้ือที่ ก็ให้ได้รบัหนังสือแสดงการทําประโยชน์เฉพาะส่วนที่ดินที่ได้ทําประโยชน์แล้ว
เท่าน้ัน เว้นแต่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*จะผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาทําประโยชน์ต่อไปได้อีก
คราวละหน่ึงปี แต่ต้องไม่เกินสามปี 

 มาตรา ๒๗  สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ประพฤติและปฏิบัติตนเรียบร้อย มีวัฒนธรรมและศลีธรรมอันดี 
(๒) สร้างบ้านพักอาศัยตามแบบแปลนแผนผังนิคม 
(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ปกครองนิคมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การป้องกันและรักษาโรค 

ตลอดจนการสุขาภิบาล 
(๔) ช่วยเหลือร่วมแรงทําการบํารุงที่ดินหรือปฏิบัติการงานอ่ืน ๆ อันจําเป็นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม

ของนิคมสร้างตนเอง 
(๕) ไม่รับบุคคลผูม้คีวามประพฤติอันน่าจะก่อกวนความสงบของนิคมสร้างตนเองเข้ามาอยู่ในที่ดินที่

ได้รับมอบ 
(๖) ไม่มอบหรือโอนสิทธิการเข้าทําประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบให้แก่ผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*หรือผู้ซึง่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มอบหมาย 
(๗) ไม่นําหนังสืออนุญาตให้เข้าทาํประโยชน์ในที่ดินไปเป็นหลักประกันการชําระหน้ี 

                                                            
             *

  มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 ให้แก้ไขคําว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ” โดยมาตรา 56 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 102 ก หน้า 82 วันท่ี 8 
ตุลาคม 2545) 



 

(๘) ถ้ามีหน้ีที่เก่ียวกับกิจการของนิคมสร้างตนเองที่จะต้องชําระให้แก่ทางราชการ ต้องชําระให้แก่
นิคมสร้างตนเองภายในระยะเวลาที่กําหนด เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* 

 มาตรา ๒๘ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มอํีานาจสั่งให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองออกจาก
นิคมสร้างตนเองด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ใช้ที่ดินทําประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๙ 
(๒) ปรากฏว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๒๒ 
(๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 

มาตรา ๒๙  สมาชิกนิคมสร้างตนเองสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเมื่อลาออก หรือถูกสั่ง
ให้ออกตามมาตรา ๒๘ 

ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มอบหมาย 
ประกาศเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินนับแต่วันที่
สมาชิกนิคมสร้างตนเองลาออกหรือถูกสั่งใหอ้อกและให้ผู้ปกครองนิคมดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและหน้ีสิน
ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองอันเก่ียวกับกิจการของนิคมตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*

กําหนด 

 มาตรา ๓๐  ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายก่อนได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์
สําหรับที่ดินน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม และมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็น
สมาชิกนิคมสร้างตนเองแทน 

 มาตรา ๓๑  ในกรณีทีท่ายาทโดยธรรมตามมาตรา ๓๐ เป็นผู้เยาว์ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ*พิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือประโยชน์แก่ผู้เยาว์เก่ียวกับที่ดินน้ัน 

 มาตรา ๓๒  ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรมหรือมี แต่ไม่อาจคัดเลือกได้ตาม
มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้อ่ืน ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแทน 
และผู้น้ันต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือยอมรับภาระเก่ียวกับหน้ีสินของผู้ตายอันเก่ียวกับกิจการของนิคมสร้าง
ตนเอง ในกรณเีช่นน้ี ให้นําความในมาตรา ๒๓ และมาตรา๒๙ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๓ ในกรณีทีส่มาชิกนิคมสร้างตนเองกลายเป็นผู้วิกลจริตหรือมจีิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*พิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีเก่ียวกับที่ดินน้ัน 
 

หมวด ๓ 
การจัดทีด่ินในรูปนิคมสหกรณ์ 

 

มาตรา ๓๔ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสหกรณ์แล้ว ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรแีต่งต้ัง มี
หน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้มีคณุสมบัติตามมาตรา ๓๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รฐัมนตรีกําหนดเข้าเป็นสมาชิก
นิคมสหกรณ ์และใหค้ณะกรรมการดําเนินการให้มีการก่อต้ังเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสหกรณท์ี่ดินกําหนด 

                                                            

             
*
  มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 31 และมาตรา 33 ให้แก้ไขคําว่า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ” โดยมาตรา 56 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 102 ก หน้า 82 วันท่ี 8 
ตุลาคม 2545) 



 

มาตรา ๓๕  ผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสหกรณท์ี่ดินกําหนด 

    * (3) สามารถประกอบอาชีพได้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด 
(๔) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ 
(๖) มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

มาตรา ๓๖  ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์จะเข้าทาํประโยชน์ในที่ดินได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน และรวมกันเขา้เป็นสหกรณ์จดทะเบียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์แล้ว 

มาตรา ๓๗ ให้อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินดําเนินการทําแผนผังจัดแบ่งที่ดินและอนุญาตใหส้มาชิกนิคม
สหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินที่มอบหมายให้ตามท่ีเห็นสมควร และแสดงเขตที่ดินที่จัดแบ่งให้แก่สมาชิกนิคม
สหกรณ์ไว้ในแผนผังของนิคมสหกรณ์ กับทําประกาศติดไว้ ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ ์

มาตรา ๓๘ ให้อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินมีอํานาจสั่งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ออกจากนิคมสหกรณ์ด้วย
เหตุใดเหตุหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(๑) ไม่ใช้ที่ดินทําประโยชน์ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๙ 
(๒) ไม่ชําระเงินที่เรียกเก็บตามมาตรา ๑๐ 
(๓) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๓๙  สมาชิกนิคมสหกรณ์สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ เมื่อ 
(๑) ลาออก 
(๒) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๓๘ 
(๓) ขาดจากสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ ์

มาตรา ๔๐  สมาชิกนิคมสหกรณ์ซึ่งได้ปฏิบัติการถูกต้องตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึงแล้ว จะขอให้ออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์สําหรับที่ดินน้ันตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 

มาตรา ๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกิน
หน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งน้ี ไม่กระทบกระทั่งถึงความผิดที่กระทําตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการทําเหมืองแร่ 

มาตรา ๔๒  ผู้ใดขาดจากการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองหรือสมาชิกนิคมสหกรณ์หรือหมดสิทธิใน
ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทาํประโยชน์ในที่ดินของนิคมแล้วไม่ยอมออกจากท่ีดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                            
             *

  มาตรา 35 (3) แก้ไขโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
124 ตอนท่ี 23 ก หน้า 21 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2550) 



 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๔๓  สมาชิกนิคมหรอืสมาชิกสหกรณ์ซึ่งได้เข้าทําประโยชน์หรือครอบครองที่ดินในนิคม 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดต้ังนิคมอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้คงมีสิทธิและหน้าที่ตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดต้ังนิคมน้ันต่อไป ส่วนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ยังไม่ได้จัดให้สมาชิก
นิคมหรือสมาชิกสหกรณ์เข้าทาํประโยชน์หรือครอบครองในที่ดินของนิคมในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ ทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบันน้ี
ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย และต้องการนําบทบัญญัติทีใ่ช้ร่วมกันได้ ซึ่งเคยกําหนดแยกไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการจัดต้ังนิคมสร้างตนเอง หรือนิคมกสิกรรม และนิคมเกลือ ในรูปสหกรณ์ต่าง ๆ น้ัน มารวมไว้ใน
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพฉบับใหม่น้ีเสียด้วยกัน ส่วนพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดต้ังนิคมที่
จะมีขึ้นในโอกาสต่อไปน้ัน ต้องการให้มีแต่เพียงการกําหนดประเภทนิคมและแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินที่จะ
จัดต้ังนิคมเท่าน้ัน 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี
 



 

พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคล้องกบัการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เปน็ไปตาม
พระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม ่ซึ่งได้มีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม น้ันแล้ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มี
การแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการ
ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้อง
กับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอน
อํานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป็น
ของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแลว้ โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารง
ตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 
พระราชบญัญตัิจัดทีด่นิเพือ่การครองชพี (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้ความคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่บทบัญญติัมาตรา ๒๒ (๔) และมาตรา ๓๕ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพ สมควรแก้ไขบทบัญญติัดังกล่าวให้
สอดคล้องกับหลักการห้ามมใิห้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพ
ทางกายหรือสุขภาพที่เคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


