พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
บทนิยาม
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
[รก.2511/55/59/19 มิถุนายน 2511]
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485
(2) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"นิคม" หมายความวา นิคมสรางตนเองหรือนิคมสหกรณแลวแตกรณี
"สมาชิกนิคม" หมายความวา สมาชิกนิคมสรางตนเองหรือสมาชิกนิคมสหกรณ แลวแตกรณี
"หนังสือแสดงการทําประโยชน" หมายความวา หนังสือที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใหแก
สมาชิกนิคมแสดงวาไดทําประโยชนในที่ดินนั้นแลว
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรืออธิบดี กรมสหกรณที่ดิน แลวแตกรณี
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา การกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน

หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 6 ใหรัฐบาลมีอํานาจจัดที่ดินของรัฐ เพื่อใหประชาชนไดมีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเปนหลักแหลง
ในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเปนนิคมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 การจัดตั้งนิคมตาม มาตรา 6 ในทองที่ใด ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่กําหนดแนว
เขตที่ดินของนิคม ไวทายพระราชกฤษฎีกานั้น

มาตรา 8 ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทํา ประโยชนในที่ดินของนิคมตามกําลังแหงครอบครัวของ
สมาชิกนิคมนั้น แตไมเกินครอบครัวละหาสิบไร
มาตรา 9 สมาชิกนิคมจะตองใชที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทํา ประโยชนตาม มาตรา 8 เฉพาะเพื่อทําการเกษตร
ตามระเบียบที่อธิบดี กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ถาจะทําการอยางอื่นดวยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา 10 ใหเรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพื่อชวยทุนที่รัฐบาล ไดลงไปในการจัดนิคม ในอัตราที่อธิบดีกําหนด
ซึ่งไมเกินไรละสองรอยบาท โดยผอนชําระเปนรายป ปหนึ่งไมนอยกวารอยละสิบ และตองเริ่มตนชําระงวดแรกอยางชาในปที่
หา นับแตปที่ไดเขาเปนสมาชิกนิคม ถาปใดไมสามารถ ชําระไดโดยมีเหตุผลอันสมควร อธิบดีจะผอนผันใหชําระในปถัดไป
ก็ได
มาตรา 11 ภายใตบังคับแหง มาตรา 26 และ มาตรา 40 เมื่อสมาชิก นิคมไดทําประโยชนในที่ดินแลว และไดเปน
สมาชิกนิคมมาเปนเวลาเกินกวา หาปทั้งไดชําระเงินชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปตาม มาตรา 10 และชําระหนี้ เกี่ยวกับกิจการ
ของนิคมใหแกทางราชการเรียบรอยแลว ใหออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใหแกผูนั้น ผูไดรับหนังสือแสดงการทํา
ประโยชนแลวจะขอใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได
มาตรา 12 ภายในหาปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน
ผูไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผูอื่นไมได
นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยัง
สหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยู แลวแตกรณีภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับ
คดี
มาตรา 13 กอนที่ไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่ง สมาชิกนิคมผูใดไปจากนิคมเกิน
หกเดือนโดยไมได รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนอันขาดจากการเปน สมาชิกนิคมและหมดสิทธิในที่ดิน
นั้น และจะเรียกรองคาทดแทนอยางใดมิได
มาตรา 14 ใหอธิบดีมอี าํ นาจปฏิบตั กิ ารในทีด่ นิ ภายในเขตของนิคม เกีย่ วกับไมหวงหาม แร หรือทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นสําหรับบํารุงสงเสริมกิจกรรมและ การจัดทําสิ่งกอสรางอันเปน
ประโยชนแกสวนรวมของนิคมได โดยปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 15 หามมิใหผูใดเขาไปหาประโยชน ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสราง กอสราง แผวถาง เผาปา หรือทําดวย
ประการใด ๆ อันเปนการทําลายหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน หรือทําใหเปนอันตรายแกทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขต
ของนิคมเวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดี
สมาชิกนิคมจะกระทําการตามวรรคหนึ่งไดโดยไมตองเสียเงินคาบํารุงตามมาตรา 16 เฉพาะในที่ดินที่ตนไดรับมอบ
ใหเขาทําประโยชนเทานั้น

มาตรา 16 ในการอนุญาตตาม มาตรา 15 ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บ เงินคาบํารุงตามจํานวนที่อธิบดีกําหนดโดย
สมควรแกกิจการนั้น เงินคาบํารุงนั้นใหใชเพื่อประโยชนสวนรวมของนิคม
มาตรา 17 ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การจัดการทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกนิคม อัน
เกี่ยวกับกิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการอื่น ๆ เพื่อประโยชนของนิคม
มาตรา 18 ผูใดไมมีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินภายในเขต ของนิคมโดยชอบดวยกฎหมาย ตองรื้อถอน
ขนยายสิ่งปลูกสราง และสิ่งอื่นออกจากนิคมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบคําสั่งของอธิบดี
หากไมปฏิบตั กิ ารภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ใหอธิบดีหรือผูซ งึ่ อธิบดีมอบหมายมีอาํ นาจรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสราง
นั้นออกจากที่ดินของนิคมได โดยผูนั้นจะเรียกคาทดแทนหรือคาเสียหายอยางใดมิได
มาตรา 19 เมื่อการจัดนิคมแหงใดไดบรรลุผลตามความมุงหมายแลว ใหสภาพของนิคมที่ไดจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาเปนอันสิ้นสุด
ในการนี้ใหรัฐมนตรีประกาศวันสิ้นสภาพของนิคมในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 2 การจัดที่ดินในรูปนิคมสรางตนเอง
มาตรา 20 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสรางตนเองแลวให มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ระเบียบการประชุมของคณะ
กรรมการใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด
มาตรา 21 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตาม 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) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอย ไมพอแกการครองชีพ
(7) ไมมีอาชีพอยางใดอยางหนึ่งในขณะนั้นพอแกการครองชีพ
มาตรา 23 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกผูใดเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแลว
ใหผูปกครองนิคมแสดงเขตที่ดินที่จัดแบงใหแกผูนั้นไวในแผนผังที่ดินของนิคมสรางตนเอง และใหทําประกาศ
ปดไว ณ ที่ทําการนิคมสรางตนเองพรอมกับทําหนังสือแจงใหไปรับมอบที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอ ยกวาสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
มาตรา 24 ใหผูซึ่งไดรับหนังสือแจงตาม มาตรา 23 ไปแสดงตนตอผูปกครองนิคมภายในเวลาที่กําหนดในหนังสือ
แจง
เมื่อผูปกครองนิคมไดตรวจสอบหลักฐานของผูซึ่งแสดงตนนั้น และเห็นวาถูกตอง ก็ใหชี้เขตที่ดินที่ไดรับมอบใหเขา
ทําประโยชน เมื่อผูนั้นลงลายมือชื่อรับมอบที่ดินแลว ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
มอบหมายออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินและสั่งใหอพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินนั้นภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่รับมอบที่ดิน
มาตรา 25 สมาชิกนิคมสรางตนเองผูใดไมไปแสดงตนเพื่อ รับมอบที่ดินและไมอพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่
ดินภายในระยะเวลา ที่กําหนดตาม มาตรา 23 หรือ มาตรา 24 แลวแตกรณี โดยไมแจงเหตุขัดของอันสมควรเปนหนังสือให
ผูปกครองนิคมทราบ ก็ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิและใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห มอบ
หมายประกาศยกเลิกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินที่ออกใหผูนั้น
มาตรา 26 สมาชิกนิคมสรางตนเองซึ่งไดรับมอบที่ดินตาม มาตรา 24 แลว ตองจัดทําที่ดินใหเกิดประโยชนใหแลว
เสร็จภายในหาปนับแตวันที่อพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินโดยมีเงื่อนไขวา
ภายในปแรกตองทําประโยชนใหได
อยางนอยหนึ่งในสิบสวนของที่ดินที่ไดรับมอบ ถาทําประโยชนไมไดตามสวนของเนื้อที่ดินดังกลาวให สมาชิกนิคมสราง
ตนเองนั้นขาดสิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบ และถาภายในสี่ปตอมายังทําประโยชนไมไดเต็มเนื้อที่ ก็ใหไดรับ
หนังสือแสดงการทําประโยชนเฉพาะสวนที่ดินที่ไดทําประโยชนแลวเทานั้น เวนแตอธิบดีกรมประชาสงเคราะหจะผอนผันให
ขยายระยะเวลาทําประโยชนตอไปไดอีกคราวละหนึ่งป แตตองไมเกินสามป
มาตรา 27 สมาชิกนิคมสรางตนเองมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ประพฤติและปฏิบัติตนเรียบรอย มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี
(2) สรางบานพักอาศัยตามแบบแปลนแผนผังนิคม
(3) ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูปกครองนิคมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการปองกันและรักษาโรค ตลอด
จนการสุขาภิบาล
(4) ชวยเหลือรวมแรงทําการบํารุงที่ดินหรือปฏิบัติการงานอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อประโยชนสวนรวมของ
นิคมสรางตนเอง

(5) ไมรับบุคคลผูมีความประพฤติอันนาจะกอกวนความสงบ ของนิคมสรางตนเองเขามาอยูในที่ดินที่ได
รับมอบ
(6) ไมมอบหรือโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบ ใหแกผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห หรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมอบหมาย
(7) ไมนําหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินไปเปนหลักประกันการชําระหนี้
(8) ถามีหนี้ที่เกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเองที่จะตองชําระใหแกทางราชการ ตองชําระใหแกนิคม
สรางตนเองภายในระยะเวลาที่กําหนด
เวนแตไดรับผอนผันจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
มาตรา 28 ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจสั่งใหสมาชิก นิคมสรางตนเองออกจากนิคมสรางตนเอง
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ไมใชที่ดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตามความใน มาตรา 9
(2) ปรากฏวา เปนผูขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตาม มาตรา 22
(3) ไมปฏิบัติตาม มาตรา 27
มาตรา 29 สมาชิกนิคมสรางตนเองสิ้นสภาพการเปนสมาชิกนิคม สรางตนเองเมื่อลาออก หรือถูกสั่งใหออกตาม
มาตรา 28 ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห มอบหมายประกาศเพิกถอนการเปนสมาชิก
นิคมสรางตนเองและหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินนับแตวันที่สมาชิกนิคมสรางตนเองลาออก หรือถูกสั่งใหออก
และใหผูปกครองนิคมดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินและ หนี้สินของสมาชิกนิคมสรางตนเองอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตาม
ระเบียบที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด
มาตรา 30 ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายกอนไดรับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดิน
นั้น ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมและมีคุณสมบัติตามมาตรา 22 เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน
มาตรา 31 ในกรณีที่ทายาทโดยธรรมตาม มาตรา 30 เปน ผูเยาว ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหพิจารณาดําเนิน
การตามควร
แกกรณีเพื่อประโยชนแกผูเยาวเกี่ยวกับที่ดินนั้น
มาตรา 32 ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายโดยไมมีทายาทโดย ธรรมหรือมี แตไมอาจคัดเลือกไดตาม มาตรา 30
ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตาม มาตรา 22 เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน และผูนั้นตองใหความ
ยินยอมเปนหนังสือยอมรับภาระเกี่ยวกับหนี้สิน ของผูตายอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเอง ในกรณีเชนนี้ ใหนําความ
ใน มาตรา 23 และ มาตรา 29 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 33 ในกรณีที่สมาชิกนิคมสรางตนเองกลายเปนผูวิกลจริต หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ใหอธิบดีกรม
ประชาสงเคราะหพิจารณา ดําเนินการตามควรแกกรณีเกี่ยวกับที่ดนิ นั้น

หมวด 3 การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ
มาตรา 34 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณแลว ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณ
สมบัติตามมาตรา 35 ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ และให คณะกรรมการ
ดําเนินการใหมีการกอตั้งเปนสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่อธิบดี กรมสหกรณที่ดินกําหนด
มาตรา 35 ผูซึ่งจะเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณได ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี กรมสหกรณที่ดินกําหนด
(3) ขยันขันแข็ง มีรางกายสมบูรณ และสามารถประกอบอาชีพได
(4) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(5) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอ แกการครองชีพ
(6) มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
มาตรา 36 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ จะเขาทําประโยชนในที่ดินไดตอเมื่อไดรับอนุญาต
จากอธิบดีกรมสหกรณ ที่ดินและรวมกันเขาเปนสหกรณจดทะเบียนมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชน ดังกลาวตามกฎหมาย
วาดวยสหกรณแลว
มาตรา 37 ใหอธิบดีกรมสหกรณที่ดินดําเนินการทําแผนผังจัดแบง ที่ดินและอนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทํา
ประโยชนในที่ดินที่มอบหมาย ใหตามที่เห็นสมควร และแสดงเขตที่ดินที่จัดแบงใหแกสมาชิกนิคมสหกรณ ไวในแผนผังของ
นิคมสหกรณ กับทําประกาศติดไว ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ
มาตรา 38 ใหอธิบดีกรมสหกรณที่ดินมีอํานาจสั่งใหสมาชิกนิคม สหกรณออกจากนิคมสหกรณดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) ไมใชที่ดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตาม ความใน มาตรา 9
(2) ไมชําระเงินที่เรียกเก็บตาม มาตรา 10
(3) ไมปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความใน มาตรา 17
มาตรา 39 สมาชิกนิคมสหกรณสิ้นสภาพการเปนสมาชิกนิคม สหกรณเมื่อ
(1) ลาออก
(2) ถูกสั่งใหออกตาม มาตรา 38
(3) ขาดจากสภาพการเปนสมาชิกสหกรณ

มาตรา 40 สมาชิกนิคมสหกรณซึ่งไดปฏิบัติการถูกตองตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่งแลว จะขอใหออกโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรอง การทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสหกรณ
ที่ตนเปนสมาชิกอยู

หมวด 4 บทกําหนดโทษ
มาตรา 41 ผูใดฝาฝน มาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ไมกระทบกระทั่งถึงความผิดที่กระทําตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือตามกฎหมายวาดวยการทํา
เหมืองแร
มาตรา 42 ผูใดขาดจากการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองหรือ สมาชิกนิคมสหกรณ หรือหมดสิทธิในที่ดินที่ไดรับ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมแลวไมยอมออกจากที่ดนิ ที่ไดรับอนุญาตให เขาทําประโยชนภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับคําสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ ไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
มาตรา 43 สมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณซงึ่ ไดเขาทําประโยชน หรือครอบครองทีด่ นิ ในนิคมตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการจัดตั้งนิคม อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงมีสิทธิและหนาที่ตามพระราช กฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้ง
นิคมนั้นตอไป สวนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา ดังกลาวที่ยังไมไดจัดใหสมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณเขาทําประโยชน หรือ
ครอบครองในที่ดินของนิคมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

:ผูรับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี
*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช
2485 และพระราช บัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2504 ที่ใชอยูในปจจุบันนี้ ไมเหมาะสมกับกาลสมัย และ
ตองการนําบทบัญญัติท่ใี ชรวมกันได ซึ่งเคย กําหนดแยกไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมสรางตนเอง หรือ นิคม
กสิกรรมและนิคมเกลือ ในรูปสหกรณตาง ๆ นั้น มารวมไวในพระราช บัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฉบับใหมนี้เสียดวย
กัน สวนพระราช กฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมที่จะมีขึ้นในโอกาสตอไปนั้น ตองการใหมี แตเพียงการกําหนดประเภทนิคม
และแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินที่จะจัดตั้งนิคมเทานั้น

