
พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

บทนิยาม

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา "พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511"

มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

[รก.2511/55/59/19 มิถุนายน 2511]

มาตรา 3 ใหยกเลิก

(1) พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485

(2) พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504

มาตรา 4 ในพระราชบญัญัติน้ี

"นิคม" หมายความวา นิคมสรางตนเองหรือนิคมสหกรณแลวแตกรณี

"สมาชิกนิคม" หมายความวา สมาชิกนิคมสรางตนเองหรือสมาชิกนิคมสหกรณ แลวแตกรณี

"หนังสือแสดงการทําประโยชน" หมายความวา หนังสือท่ีอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใหแก

สมาชิกนิคมแสดงวาไดทําประโยชนในที่ดินน้ันแลว

"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรืออธิบดี กรมสหกรณท่ีดิน แลวแตกรณี

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา 5 ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยและรฐัมนตรวีาการกระทรวงพฒันาการแหงชาต ิ รักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ีในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของตน

หมวด 1 บททั่วไป

มาตรา 6 ใหรัฐบาลมีอํานาจจัดท่ีดินของรัฐ เพื่อใหประชาชนไดมีท่ีต้ังเคหสถาน และประกอบอาชีพเปนหลักแหลง

ในที่ดินน้ัน โดยจัดต้ังเปนนิคมตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา 7 การจัดต้ังนิคมตาม มาตรา 6 ในทองที่ใด ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่กําหนดแนว

เขตที่ดินของนิคม ไวทายพระราชกฤษฎีกาน้ัน



มาตรา 8 ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทํา ประโยชนในที่ดินของนิคมตามกําลังแหงครอบครัวของ

สมาชิกนิคมน้ัน แตไมเกินครอบครัวละหาสิบไร

มาตรา 9 สมาชิกนิคมจะตองใชท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหเขาทํา ประโยชนตาม มาตรา 8 เฉพาะเพื่อทําการเกษตร

ตามระเบียบที่อธิบดี กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ถาจะทําการอยางอื่นดวยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี

มาตรา 10 ใหเรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพื่อชวยทุนท่ีรัฐบาล ไดลงไปในการจัดนิคม ในอัตราที่อธิบดีกําหนด

ซึ่งไมเกินไรละสองรอยบาท โดยผอนชําระเปนรายป ปหน่ึงไมนอยกวารอยละสิบ และตองเริ่มตนชําระงวดแรกอยางชาในปท่ี

หา นับแตปท่ีไดเขาเปนสมาชิกนิคม ถาปใดไมสามารถ ชําระไดโดยมีเหตุผลอันสมควร อธิบดีจะผอนผันใหชําระในปถัดไป

ก็ได

มาตรา 11 ภายใตบังคับแหง มาตรา 26 และ มาตรา 40 เม่ือสมาชิก นิคมไดทําประโยชนในที่ดินแลว และไดเปน

สมาชิกนิคมมาเปนเวลาเกินกวา หาปท้ังไดชําระเงินชวยทุนท่ีรัฐบาลไดลงไปตาม มาตรา 10 และชําระหนี้ เกี่ยวกับกิจการ

ของนิคมใหแกทางราชการเรียบรอยแลว ใหออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใหแกผูน้ัน ผูไดรับหนังสือแสดงการทํา

ประโยชนแลวจะขอใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินน้ันตามประมวลกฎหมายที่ดินได  

มาตรา 12 ภายในหาปนับแตวันท่ีไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน

ผูไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินน้ันไปยังผูอื่นไมได นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยัง

สหกรณท่ีตนเปนสมาชิกอยู แลวแตกรณีภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ท่ีดินน้ันไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับ

คดี

มาตรา 13 กอนท่ีไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่ง สมาชิกนิคมผูใดไปจากนิคมเกิน

หกเดือนโดยไมได รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนอันขาดจากการเปน สมาชิกนิคมและหมดสิทธิในที่ดิน

น้ัน และจะเรียกรองคาทดแทนอยางใดมิได

มาตรา 14 ใหอธิบดีมีอาํนาจปฏบัิติการในทีดิ่นภายในเขตของนิคม เกีย่วกบัไมหวงหาม แร หรอืทรัพยากรธรรมชาติ

อื่น เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นสําหรับบํารุงสงเสริมกิจกรรมและ การจัดทําสิ่งกอสรางอันเปน

ประโยชนแกสวนรวมของนิคมได โดยปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา 15 หามมิใหผูใดเขาไปหาประโยชน ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสราง กอสราง แผวถาง เผาปา หรือทําดวย

ประการใด ๆ อันเปนการทําลายหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน หรือทําใหเปนอันตรายแกทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขต

ของนิคมเวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดี

สมาชิกนิคมจะกระทําการตามวรรคหนึ่งไดโดยไมตองเสียเงินคาบํารุงตามมาตรา 16 เฉพาะในที่ดินท่ีตนไดรับมอบ

ใหเขาทําประโยชนเทาน้ัน



มาตรา 16 ในการอนุญาตตาม มาตรา 15 ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บ เงินคาบํารุงตามจํานวนที่อธิบดีกําหนดโดย

สมควรแกกิจการนั้น เงินคาบํารุงน้ันใหใชเพื่อประโยชนสวนรวมของนิคม

มาตรา 17 ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกนิคม อัน

เกี่ยวกับกิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการอื่น ๆ เพื่อประโยชนของนิคม

มาตรา 18 ผูใดไมมีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินภายในเขต ของนิคมโดยชอบดวยกฎหมาย ตองรื้อถอน

ขนยายสิ่งปลูกสราง และสิ่งอื่นออกจากนิคมภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีทราบคําสั่งของอธิบดี

หากไมปฏิบัติการภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ใหอธิบดีหรอืผูซึง่อธบิดีมอบหมายมอีาํนาจรือ้ถอนสิง่ปลกูสราง

น้ันออกจากที่ดินของนิคมได โดยผูน้ันจะเรียกคาทดแทนหรือคาเสียหายอยางใดมิได

มาตรา 19 เม่ือการจัดนิคมแหงใดไดบรรลุผลตามความมุงหมายแลว ใหสภาพของนิคมที่ไดจัดต้ังขึ้นตาม

พระราชกฤษฎีกาเปนอันสิ้นสุด

ในการนี้ใหรัฐมนตรีประกาศวันสิ้นสภาพของนิคมในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 2 การจัดที่ดินในรูปนิคมสรางตนเอง

มาตรา 20 เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสรางตนเองแลวให มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย

ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ระเบียบการประชุมของคณะ

กรรมการใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด

มาตรา 21 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) คัดเลือกผูท่ีมีคุณสมบัติตาม มาตรา 22 เขาเปนสมาชิกนิคม สรางตนเอง

(2) จัดสมาชิกนิคมสรางตนเองเพื่อใหเขาทําประโยชนในที่ดิน แตละแปลงตามแผนผังที่อธิบดีกรม

ประชาสงเคราะหกําหนด

(3) สงเสริมการเกษตรและกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาการสังคม และเศรษฐกิจของนิคมสรางตนเอง

มาตรา 22 ผูซึ่งจะเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองไดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย
(2) บรรลุนิติภาวะและเปนหัวหนาครอบครัว
(3) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี กรมประชาสงเคราะหกําหนด

(4) ขยันขันแข็ง มีรางกายสมบูรณ และสามารถประกอบการเกษตรได
(5) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ



(6) ไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอย ไมพอแกการครองชีพ
(7) ไมมีอาชีพอยางใดอยางหนึ่งในขณะนั้นพอแกการครองชีพ

มาตรา 23 เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกผูใดเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแลว

ใหผูปกครองนิคมแสดงเขตที่ดินท่ีจัดแบงใหแกผูน้ันไวในแผนผังที่ดินของนิคมสรางตนเอง และใหทําประกาศ

ปดไว ณ ท่ีทําการนิคมสรางตนเองพรอมกับทําหนังสือแจงใหไปรับมอบที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบ

วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

 มาตรา 24 ใหผูซึ่งไดรับหนังสือแจงตาม มาตรา 23 ไปแสดงตนตอผูปกครองนิคมภายในเวลาที่กําหนดในหนังสือ

แจง

เม่ือผูปกครองนิคมไดตรวจสอบหลักฐานของผูซึ่งแสดงตนนั้น และเห็นวาถูกตอง ก็ใหชี้เขตที่ดินท่ีไดรับมอบใหเขา

ทําประโยชน เม่ือผูน้ันลงลายมือชื่อรับมอบที่ดินแลว ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห

มอบหมายออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินและสั่งใหอพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินน้ันภายในหกสิบวัน

นับแตวันท่ีรับมอบที่ดิน

มาตรา 25 สมาชิกนิคมสรางตนเองผูใดไมไปแสดงตนเพื่อ รับมอบที่ดินและไมอพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่

ดินภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดตาม มาตรา 23 หรือ มาตรา 24 แลวแตกรณี โดยไมแจงเหตุขัดของอันสมควรเปนหนังสือให

ผูปกครองนิคมทราบ ก็ใหถือวาผูน้ันสละสิทธิและใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห มอบ

หมายประกาศยกเลิกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินท่ีออกใหผูน้ัน

มาตรา 26 สมาชิกนิคมสรางตนเองซึ่งไดรับมอบที่ดินตาม มาตรา 24 แลว ตองจัดทําท่ีดินใหเกิดประโยชนใหแลว

เสร็จภายในหาปนับแตวันท่ีอพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินโดยมีเงื่อนไขวา ภายในปแรกตองทําประโยชนใหได

อยางนอยหนึ่งในสิบสวนของที่ดินท่ีไดรับมอบ ถาทําประโยชนไมไดตามสวนของเนื้อท่ีดินดังกลาวให สมาชิกนิคมสราง

ตนเองน้ันขาดสทิธิเขาทําประโยชนในที่ดินท่ีไดรับมอบ และถาภายในสี่ปตอมายังทําประโยชนไมไดเต็มเน้ือท่ี ก็ใหไดรับ

หนังสือแสดงการทําประโยชนเฉพาะสวนที่ดินท่ีไดทําประโยชนแลวเทาน้ัน เวนแตอธิบดีกรมประชาสงเคราะหจะผอนผันให

ขยายระยะเวลาทําประโยชนตอไปไดอีกคราวละหนึ่งป แตตองไมเกินสามป

มาตรา 27 สมาชิกนิคมสรางตนเองมีหนาท่ีดังตอไปนี้

(1) ประพฤติและปฏิบัติตนเรียบรอย มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี
(2) สรางบานพักอาศัยตามแบบแปลนแผนผังนิคม
(3) ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูปกครองนิคมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการปองกันและรักษาโรค ตลอด

จนการสุขาภิบาล

(4) ชวยเหลือรวมแรงทําการบํารุงที่ดินหรือปฏิบัติการงานอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อประโยชนสวนรวมของ

นิคมสรางตนเอง



(5) ไมรับบุคคลผูมีความประพฤติอันนาจะกอกวนความสงบ ของนิคมสรางตนเองเขามาอยูในที่ดินท่ีได

รับมอบ

(6) ไมมอบหรือโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินท่ีไดรับมอบ ใหแกผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตเปน

หนังสือจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห หรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมอบหมาย

(7) ไมนําหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินไปเปนหลักประกันการชําระหนี้
(8) ถามีหน้ีท่ีเกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเองที่จะตองชําระใหแกทางราชการ ตองชําระใหแกนิคม

สรางตนเองภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตไดรับผอนผันจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห

มาตรา 28 ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจสั่งใหสมาชิก นิคมสรางตนเองออกจากนิคมสรางตนเอง

ดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปนี้

(1) ไมใชท่ีดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตามความใน มาตรา 9

(2) ปรากฏวา เปนผูขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตาม มาตรา 22

(3) ไมปฏิบัติตาม มาตรา 27

มาตรา 29 สมาชิกนิคมสรางตนเองสิ้นสภาพการเปนสมาชิกนิคม สรางตนเองเมื่อลาออก หรือถูกสั่งใหออกตาม

มาตรา 28  ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห มอบหมายประกาศเพิกถอนการเปนสมาชิก

นิคมสรางตนเองและหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินนับแตวันท่ีสมาชิกนิคมสรางตนเองลาออก หรือถูกสั่งใหออก

และใหผูปกครองนิคมดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินและ หน้ีสินของสมาชิกนิคมสรางตนเองอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตาม

ระเบียบที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด

มาตรา 30 ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายกอนไดรับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดิน

น้ัน ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมและมีคุณสมบัติตามมาตรา 22 เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน

มาตรา 31 ในกรณีท่ีทายาทโดยธรรมตาม มาตรา 30 เปน ผูเยาว ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหพิจารณาดําเนิน

การตามควร แกกรณีเพื่อประโยชนแกผูเยาวเกี่ยวกับที่ดินน้ัน

มาตรา 32 ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายโดยไมมีทายาทโดย ธรรมหรือมี แตไมอาจคัดเลือกไดตาม มาตรา 30

ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตาม มาตรา 22 เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน และผูน้ันตองใหความ

ยินยอมเปนหนังสือยอมรับภาระเกี่ยวกับหนี้สิน ของผูตายอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเอง ในกรณีเชนน้ี ใหนําความ

ใน มาตรา 23 และ มาตรา 29 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 33 ในกรณีท่ีสมาชิกนิคมสรางตนเองกลายเปนผูวิกลจริต หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ใหอธิบดีกรม

ประชาสงเคราะหพิจารณา ดําเนินการตามควรแกกรณีเกี่ยวกับที่ดินน้ัน



หมวด 3 การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ

มาตรา 34 เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสหกรณแลว ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยประธาน

กรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง มีหนาท่ีพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณ

สมบัติตามมาตรา 35 ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ และให คณะกรรมการ

ดําเนินการใหมีการกอต้ังเปนสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่อธิบดี กรมสหกรณท่ีดินกําหนด

มาตรา 35 ผูซึ่งจะเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณได ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี กรมสหกรณท่ีดินกําหนด

(3) ขยันขันแข็ง มีรางกายสมบูรณ และสามารถประกอบอาชีพได

(4) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

(5) ไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอ แกการครองชีพ

(6) มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

มาตรา 36 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ จะเขาทําประโยชนในที่ดินไดตอเม่ือไดรับอนุญาต

จากอธิบดีกรมสหกรณ ท่ีดินและรวมกันเขาเปนสหกรณจดทะเบียนมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชน ดังกลาวตามกฎหมาย

วาดวยสหกรณแลว

มาตรา 37 ใหอธิบดีกรมสหกรณท่ีดินดําเนินการทําแผนผังจัดแบง ท่ีดินและอนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทํา

ประโยชนในที่ดินท่ีมอบหมาย ใหตามที่เห็นสมควร และแสดงเขตที่ดินท่ีจัดแบงใหแกสมาชิกนิคมสหกรณ ไวในแผนผังของ

นิคมสหกรณ กับทําประกาศติดไว ณ ท่ีทําการนิคมสหกรณ

มาตรา 38 ใหอธิบดีกรมสหกรณท่ีดินมีอํานาจสั่งใหสมาชิกนิคม สหกรณออกจากนิคมสหกรณดวยเหตุใดเหตุหน่ึง

ดังตอไปนี้

(1) ไมใชท่ีดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตาม ความใน มาตรา 9
(2) ไมชําระเงินท่ีเรียกเก็บตาม มาตรา 10
(3) ไมปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความใน มาตรา 17

มาตรา 39 สมาชกินิคมสหกรณสิ้นสภาพการเปนสมาชิกนิคม สหกรณเม่ือ

(1) ลาออก
(2) ถูกสั่งใหออกตาม มาตรา 38

(3) ขาดจากสภาพการเปนสมาชิกสหกรณ



มาตรา 40 สมาชิกนิคมสหกรณซึ่งไดปฏิบัติการถูกตองตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่งแลว จะขอใหออกโฉนดที่ดิน

หรือหนังสือรับรอง การทําประโยชนสําหรับที่ดินน้ันตามประมวลกฎหมายที่ดินได ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสหกรณ

ท่ีตนเปนสมาชิกอยู

หมวด 4 บทกําหนดโทษ

มาตรา 41 ผูใดฝาฝน มาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือ ปรับไมเกินหน่ึงพันบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับ ท้ังน้ี ไมกระทบกระทั่งถึงความผิดท่ีกระทําตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือตามกฎหมายวาดวยการทํา

เหมืองแร

มาตรา 42 ผูใดขาดจากการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองหรือ สมาชิกนิคมสหกรณ หรือหมดสิทธิในที่ดินท่ีไดรับ

อนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมแลวไมยอมออกจากท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตให เขาทําประโยชนภายในสามสิบวันนับ

แตวันท่ีไดรับคําสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับ ไมเกินหน่ึงพันบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา 43 สมาชกินิคมหรอืสมาชกิสหกรณซึง่ไดเขาทําประโยชน หรอืครอบครองทีดิ่นในนคิมตามพระราชกฤษฎีกา

วาดวยการจัดต้ังนิคม อยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหคงมีสิทธิและหนาท่ีตามพระราช กฤษฎีกาวาดวยการจัดต้ัง

นิคมน้ันตอไป สวนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา ดังกลาวที่ยังไมไดจัดใหสมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณเขาทําประโยชน หรือ

ครอบครองในที่ดินของนิคมในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี

:ผูรับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ พระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช

2485 และพระราช บัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2504 ท่ีใชอยูในปจจุบันน้ี ไมเหมาะสมกับกาลสมัย และ

ตองการนําบทบัญญัติท่ีใชรวมกันได ซึ่งเคย กําหนดแยกไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดต้ังนิคมสรางตนเอง หรือ นิคม

กสิกรรมและนิคมเกลือ ในรูปสหกรณตาง ๆ น้ัน มารวมไวในพระราช บัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพฉบับใหมน้ีเสียดวย

กัน สวนพระราช กฤษฎีกาวาดวยการจัดต้ังนิคมที่จะมีขึ้นในโอกาสตอไปนั้น ตองการใหมี แตเพียงการกําหนดประเภทนิคม

และแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินท่ีจะจัดต้ังนิคมเทาน้ัน


