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พระราชบัญญตั ิ
พัฒนาทีด่ิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดิน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาที่ดิน” หมายความวา การกระทําใดๆ ตอดินหรือที่ดินเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรใหสูงข้ึน และ
หมายความรวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติหรือขาดความ
อุดมสมบูรณเพราะการใชประโยชน และการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือรักษาดุลธรรมชาติหรือเพ่ือ
ความเหมาะสมในการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

“การวางนโยบายและแผนการใชที่ดิน” หมายความวา การวางนโยบายและ
แผนการใชที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคลองกับประเภทของที่ดินที่ไดจําแนกไว 

                                                 
๑
 รากกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา ๑๐๖/๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แรธาตุ น้ํา และอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่
เจือปนกับเนื้อดินดวย 

“ที่ดิน” หมายความวา ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
“สํามะโนที่ดิน” หมายความวา การสํารวจ ภาวะการถือครองที่ดินอยางละเอียด 

รายชื่อเกษตรกรเกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร ที่อยูอาศัย การพาณิชย และการอุตสาหกรรม 
“เศรษฐกิจที่ดิน” หมายความวา ภาวะความสัมพันธระหวางประชากรกับที่ดิน

ทางดานเศรษฐกิจ 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน เล้ียงสัตว เล้ียงสัตวน้ํา 

และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

“การชะลางพังทลายของดิน” หมายความวา ปรากฏการณซึ่งที่ดินถูกชะลางกัด
เซาะพังทลายดวยพลังงานที่เกิดจากน้ํา ลม หรือโดยเหตุอ่ืนใดใหเกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเนื้อ
ดิน หรือความอุดมสมบูรณของดิน 

“การอนุรักษดินและน้ํา” หมายความวา การกระทําใดๆ ที่มุงใหเกิดการระวัง
ปองกันรักษาดินและที่ดิน ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความ
อุดมสมบูรณของดินและการรักษาน้ําในดินหรือบนผิวดินใหคงอยูเพ่ือรักษาดุลธรรมชาติให
เหมาะสมในการใชประโยชนที่ดินในทางเกษตรกรรม 

“มาตรการวิธีกล” หมายความวา วิธีการอนุรักษดินและน้ํา โดยการกอสราง
โครงสรางทางวิศวกรรม โดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดับ คันดินกั้นน้ํา ข้ันบันไดดิน คูรับน้ํา
ขอบเขา บอน้ําในไรนาหรืออ่ืนๆ 

“มาตรการวิธีพืช” หมายความวา วิธีการอนุรักษดินและน้ํา โดยวิธีการทางพืช 
โดยการปลูกพืชหรือใชสวนใดๆ ของพืชทําใหเปนแถบหรือเปนแนว หรือปกคลุมผิวดินหรืออ่ืน ๆ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการพัฒนาที่ดิน 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน” 

ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดี
กรมที่ดิน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมอุทยาน
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง เปนที่ประจักษใน
ดานการอนุรักษดินและน้ําดานการเกษตร หรือดานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ดินเปน
กรรมการ 

ใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมพัฒนา
ที่ดินแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

 
มาตรา ๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี
วาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึน้อยู
ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึง
เกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือ
ดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง

อีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 
๖ วรรคสอง 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
กรรมการผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง 

 
มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดการจําแนกประเภทที่ดิน และเสนอขอรับความเห็นชอบตอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เก่ียวของรับไปปฏิบัติ 
(๒) วางแผนการใชที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกําหนดบริเวณการใชที่ดินและการ

กําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา 
(๓) ประกาศกําหนดเขตสํารวจที่ดิน และประกาศกําหนดเขตสํารวจการอนุรักษ

ดินและน้ําตามมาตรา ๑๗ 
(๔) เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ ในการใหความชวยเหลือ และ

เยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกผูครอบครองที่ดินตามความเหมาะสม
จากการกําหนดบริเวณการใชที่ดินหรือการกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา 

(๕) กําหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือกําหนดมาตรการเพื่อ
การอนุรักษดินและน้ํา 

(๖) ใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงานพัฒนาที่ดินระดับ
ตางๆ ข้ึนในเขตทองที่หนึ่งทองที่ใดเพื่อชวยเหลือทางวิชาการ สาธิต และแนะนําเกษตรกรโดยตรง 
ในกรณีที่มาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือมาตรการเพื่อการอนุรักษดินและน้ําตามที่
คณะกรรมการกําหนดตองใชวิทยาการซึ่งไมอาจนําไปแนะนําเกษตรกรดวยวิธีการสงเสริมได 

(๗) ออกระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับคําขอใหวิเคราะห
ตรวจสอบตัวอยางดินหรือคําขอใหปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือคําขอใหการบริการแผนที่ ขอมูล
ทางแผนที่เปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๒๐ 

(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ ตามที่มอบหมาย 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรมพัฒนา
ที่ดินเปนผูปฏิบัติงานหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปก็ได 

 
มาตรา ๑๐  ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา

ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะกรรมการโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
ทั้งนี้ วิธีการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษากําหนดบริเวณการใชที่ดินตามมาตรา ๙ (๒) และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย 
แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ปรากฏวาบริเวณพ้ืนที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ลาดชันเสี่ยง

ตอการชะลางพังทลายของดิน หรือเส่ียงตอการเกิดดินถลม อันเกิดจากการกระทําของผูเขาไป
ครอบครองทําประโยชนในบริเวณพื้นที่ดังกลาวโดยไมเหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ 
หากปลอยไวไมดําเนินการจะเกิดการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรงจนถึงข้ันเกิดดินถลมสราง
ความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหพ้ืนที่นั้นเปนเขตอนุรักษดินและน้ํา และใหมีแผนที่
แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่ปรากฏวาพ้ืนที่ใดมีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของ

สารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใดที่จะทําใหที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมตอการใชประโยชนทางการเกษตร ให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาควบคุมการใช
ที่ดินบริเวณนั้นและใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหง
ประกาศ 

กรณีมีการปนเปอนเกิดขึ้น ใหผูกระทําการปนเปอนดําเนินการปรับปรุงที่ดินให
คืนสูสภาพเดิมหรือชดเชยคาเสียหายใหแกรัฐหรือผูที่ไดรับความเสียหาย 

 
มาตรา ๑๕  ในการออกประกาศตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ให

กําหนดมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ไวในประกาศดวย 
(๑) กําหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือลดการชะลางพังทลายของดิน และ

ปองกันการเกิดดินถลม โดยใชมาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช หรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม 
(๒) หามกระทําการใดๆ รวมถึงการทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษที่เปน

อันตรายตอดินหรือทําใหสภาพที่ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง 
(๓) กําหนดมาตรการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพพ้ืนที่นั้น 
ในการกําหนดมาตรการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหดําเนินการจัดใหมีการรับฟง

ความเห็นของประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการกําหนดมาตรการดังกลาว 
 
มาตรา ๑๖  ใหกรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่สํารวจและวิเคราะห ตรวจสอบดิน หรือ

ที่ดินเพื่อใหทราบถึงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือภาวะเศรษฐกิจที่ดิน หรือเพ่ือประโยชนในการจําแนกประเภทที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การ
กําหนดบริเวณการใชที่ดิน การกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา และการทําสํามะโนที่ดินเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหกรมพัฒนาที่ดินมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการสถิติตามกฎหมายวาดวยสถิติใน
เร่ืองที่เก่ียวกับการทําสํามะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๗  เพ่ือประโยชนในการสํารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ

ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และการกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา คณะกรรมการ
จะจัดใหมีการสํารวจที่ดิน และการสํารวจเพื่อกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ําก็ได 

เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรจะสํารวจที่ดินเพื่อทราบความอุดมสมบูรณของดิน
ตามธรรมชาติความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และสํารวจเพื่อกําหนดเขตการอนุรักษดิน
และน้ําในทองที่ใดใหคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่ที่จะดําเนินการ
ดังกลาว และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ 

 
มาตรา ๑๘  ภายในเขตสํารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ ความ

เหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และเขตสํารวจการอนุรักษดินและน้ําตามมาตรา ๑๗ ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในที่ดินที่มีเจาของหรือผูครอบครองระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึน
ถึงพระอาทิตยตกเพื่อทําการเก็บตัวอยางดินหรือน้ํา หรือทําเคร่ืองหมายสํารวจไวในที่ดินหรือน้ํา
ไดตามสมควรและเทาที่จําเปน แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบลวงหนา
ไมนอยกวาสิบหาวันการประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว ณ บริเวณซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู หรือที่ทําการ
เขตหรือที่วาการอําเภอหรือที่ทําการกํานัน หรือที่ทําการแขวงซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหแจง
กําหนดเวลาและการที่จะกระทํานั้นไวดวย 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ ใหผูที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
และในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอผูที่เก่ียวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๒๐  ผูใดประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน

หรือปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษดินและน้ํา หรือบริการแผนที่ ขอมูลทางแผนที่ เวนแต 
แผนที่หรือขอมูลทางแผนที่ในพื้นที่ที่เก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ เปนการเฉพาะรายให
ย่ืนคําขอตอหนวยงานพัฒนาที่ดินในทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู หากไมมีหนวยงานดังกลาวใหย่ืนตอที่
ทําการเขตหรือที่วาการอําเภอ 

การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษดิน
และน้ําหรือบริการแผนที่ หรือขอมูลทางแผนที่ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการวิเคราะหตรวจสอบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตัวอยางดินเพื่อปรับปรุงดินหรือที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของเกษตรกร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขและเสียคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือขัดขวางพนักงานเจาหนาที่

ผูปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๒  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือถอดถอน

เครื่องหมายสํารวจซึ่งพนักงานเจาหนาที่ทําไวตามมาตรา ๑๘ โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๓  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 

๒๕๒๖ ใหคงมีผลใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 
จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๔  ใหคณะกรรมการพัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 

๒๕๒๖ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาท่ีดินตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบันและโดยที่ปจจุบันมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะไมมีการอนุรักษดิน
และน้ํา ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งไมมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐสามารถเขาไปดําเนินการปองกันรักษาสภาพพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมและเกิดการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรง และเพ่ือใหการ
ใชที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดสมควรกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการสํารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติความเหมาะสมแกการใช
ประโยชนที่ดิน และการกําหนดการอนุรักษดินและน้ํา การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือการ
ปรับปรุงดินหรือที่ดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการหามกระทําการใดๆ รวมถึงการทําใหที่ดินเกิด
การปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


