
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
จัดที่ดนิเพื่อการครองชีพ 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา และ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

พ.ศ. ๒๕๑๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

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

แลวแตกรณ ี
“หนังสือแสดงการทําประโยชน” หมายความวา หนังสือที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมาย ออกใหแกสมาชิกนิคมแสดงวาไดทําประโยชนในที่ดินนั้นแลว 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรืออธิบดีกรมสหกรณที่ดิน 

แลวแตกรณี 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕/ตอนที่ ๕๕/ฉบับพิเศษ หนา ๕๙/๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พัฒนาการแหงชาติ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของตน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  ใหรัฐบาลมีอํานาจจัดที่ดินของรัฐ เพ่ือใหประชาชนไดมีที่ตั้งเคหสถาน 
และประกอบอาชีพเปนหลักแหลงในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเปนนิคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๗   การจัดตั้ งนิคมตามมาตรา  ๖  ในทองที่ ใด  ใหกระทํ า โดย 

พระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินของนิคมไวทายพระราชกฤษฎีกานั้น 
 
มาตรา ๘  ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชนในที่ดินของ

นิคมตามกําลังแหงครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แตไมเกินครอบครัวละหาสิบไร 
 
มาตรา ๙  สมาชิกนิคมจะตองใชที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนตาม

มาตรา ๘ เฉพาะเพื่อทําการเกษตรตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ถาจะทําการ
อยางอ่ืนดวยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี 

 
มาตรา ๑๐  ใหเรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพื่อชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปในการ

จัดนิคม ในอัตราที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไมเกินไรละสองรอยบาท โดยผอนชําระเปนรายป ปหนึ่งไม
นอยกวารอยละสิบ และตองเร่ิมตนชําระงวดแรกอยางชาในปที่หานับแตปที่ไดเขาเปนสมาชิกนิคม 
ถาปใดไมสามารถชําระไดโดยมีเหตุผลอันสมควร อธิบดีจะผอนผันใหชําระในปถัดไปก็ได 

 
มาตรา ๑๑  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เมื่อสมาชิกนิคมไดทํา

ประโยชนในที่ดินแลว และไดเปนสมาชิกนิคมมาเปนเวลาเกินกวาหาป ทั้งไดชําระเงินชวยทุนที่
รัฐบาลไดลงไปตามมาตรา ๑๐ และชําระหนี้เก่ียวกับกิจการของนิคมใหแกทางราชการเรียบรอย
แลว ใหออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใหแกผูนั้น 

ผูไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนแลวจะขอใหออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได 

 
มาตรา ๑๒  ภายในหาปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา

ประโยชนในที่ดิน ผูไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผูอ่ืนไมได นอกจากการตก
ทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยู แลวแตกรณี 

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไมอยูในความรับผิดแหงการ
บังคับคดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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 ๑๓  กอนที่ไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึง่ 

สมาชิกนิคมผูใดไปจากนิคมเกินหกเดือนโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
เปนอันขาดจากการเปนสมาชิกนิคมและหมดสิทธิในที่ดินนั้น และจะเรียกรองคาทดแทนอยางใด
มิได 

 
มาตรา ๑๔  ใหอธิบดีมีอํานาจปฏิบัติการในที่ดินภายในเขตของนิคมเกี่ยวกับไม

หวงหาม แร หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนเปนเงินหรือทรัพยสินอยาง
อ่ืนสําหรับบํารุงสงเสริมกิจกรรมและการจัดทําส่ิงกอสรางอันเปนประโยชนแกสวนรวมของนิคมได 
โดยปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดเขาไปหาประโยชน ยึดถือ ครอบครองปลูกสราง กน

สราง แผวถาง เผาปา หรือทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายหรือทําใหเส่ือมสภาพที่ดิน หรือ
ทําใหเปนอันตรายแกทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคม เวนแตไดรับอนุญาตจาก
อธิบด ี

สมาชิกนิคมจะกระทําการตามวรรคหนึ่งไดโดยไมตองเสียเงินคาบํารุงตามมาตรา 
๑๖ เฉพาะในที่ดินที่ตนไดรับมอบใหเขาทําประโยชนเทานั้น 

 
มาตรา ๑๖ ในการอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บเงินคาบาํรุง

ตามจํานวนที่อธิบดีกําหนดโดยสมควรแกกิจการนั้น 
เงินคาบํารุงนั้นใหใชเพ่ือประโยชนสวนรวมของนิคม 
 
มาตรา ๑๗ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงินการจัดการทรัพยสิน

และหนี้สินของสมาชิกนิคม อันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการ
อ่ืนๆ เพ่ือประโยชนของนิคม 

 
มาตรา ๑๘  ผูใดไมมีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินภายในเขตของนิคมโดย

ชอบดวยกฎหมาย ตองร้ือถอนขนยายสิ่งปลูกสราง และสิ่งอ่ืนออกจากนิคมภายในสามสิบวัน นับ
แตวันที่ทราบคําส่ังของอธิบดี 

หากไมปฏิบัติการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอํานาจรื้อถอนส่ิงปลูกสรางนั้นออกจากที่ดินของนิคมได โดยผูนั้นจะเรียกคาทดแทน
หรือคาเสียหายอยางใดมิได 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อการจัดนิคมแหงใดไดบรรลุผลตามความมุงหมายแลว ใหสภาพ

ของนิคมที่ไดจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาเปนอันสิ้นสุด ในการนี้ใหรัฐมนตรีประกาศวันสิ้น
สภาพของนิคมในราชกิจจานุเบกษา 

 



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 
 

หมวด ๒ 
การจัดทีด่ินในรูปนิคมสรางตนเอง 

   
 

มาตรา ๒๐  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสรางตนเองแลว ใหมี
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคน
แตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 

ระ เบี ยบการประชุ มของคณะกรรมการ ให เป น ไปตามที่ อ ธิ บดี ก รม
ประชาสงเคราะหกําหนด 

 
มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเอง 
(๒) จัดสมาชิกนิคมสรางตนเองเพื่อใหเขาทําประโยชนในที่ดินแตละแปลงตาม

แผนผังที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด 
(๓) สงเสริมการเกษตรและกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาการสังคม และเศรษฐกิจของ

นิคมสรางตนเอง 
 
มาตรา ๒๒  ผูซึ่ งจะเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองไดตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) บรรลุนิติภาวะและเปนหัวหนาครอบครัว 
(๓)  มีความประพฤติดี  และเต็มใจปฏิบัติตามระ เบียบที่ อธิบดีกรม

ประชาสงเคราะหกําหนด 
(๔)๒ สามารถประกอบการเกษตรไดตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการกําหนด 
(๕) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๖) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอแกการครอง

ชีพ 
(๗) ไมมีอาชีพอยางใดอยางหนึ่งในขณะนั้นพอแกการครองชีพ 
 
มาตรา ๒๓  เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกผูใดเขาเปนสมาชิกนิคมสราง

ตนเองแลว ใหผูปกครองนิคมแสดงเขตที่ดินที่จัดแบงใหแกผูนั้นไวในแผนผังที่ดินของนิคมสราง
ตนเอง และใหทําประกาศปดไว ณ ที่ทําการนิคมสรางตนเองพรอมกับทําหนังสือแจงใหไปรับมอบ
ที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

                                                 
๒ มาตรา ๒๒ (๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



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 ๒๔  ใหผูซึ่งไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๒๓ ไปแสดงตนตอผูปกครอง

นิคมภายในเวลาที่กําหนดในหนังสือแจง 
เมื่อผูปกครองนิคมไดตรวจสอบหลักฐานของผูซึ่งแสดงตนนั้น และเห็นวา

ถูกตอง ก็ใหช้ีเขตที่ดินที่ไดรับมอบใหเขาทําประโยชน เมื่อผูนั้นลงลายมือช่ือรับมอบที่ดินแลว ให
อธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมอบหมายออกหนังสืออนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในที่ดินและสั่งใหอพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินนั้นภายในหกสิบวัน นับ
แตวันที่รับมอบที่ดิน 

 
มาตรา ๒๕  สมาชิกนิคมสรางตนเองผูใดไมไปแสดงตนเพื่อรับมอบที่ดินและไม

อพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๒๓ หรือ มาตรา ๒๔ 
แลวแตกรณี โดยไมแจงเหตุขัดของอันสมควรเปนหนังสือใหผูปกครองนิคมทราบ ก็ใหถือวาผูนั้น
สละสิทธิ และใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมอบหมาย
ประกาศยกเลิกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินที่ออกใหผูนั้น 

 
มาตรา ๒๖  สมาชิกนิคมสรางตนเองซึ่งไดรับมอบที่ดินตามมาตรา ๒๔ แลว ตอง

จัดทําที่ดินใหเกิดประโยชนใหแลวเสร็จภายในหาปนับแตวันที่อพยพครอบครัวเขาอยูประจําใน
ที่ดินโดยมีเง่ือนไขวา ภายในปแรกตองทําประโยชนใหไดอยางนอยหนึ่งในสิบสวนของที่ดินที่
ไดรับมอบ ถาทําประโยชนไมไดตามสวนของเนื้อที่ดินดังกลาวใหสมาชิกนิคมสรางตนเองนั้นขาด
สิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบ และถาภายในสี่ปตอมายังทําประโยชนไมไดเต็มเนื้อที่ ก็
ใหไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนเฉพาะสวนที่ดินที่ไดทําประโยชนแลวเทานั้น เวนแตอธิบดี
กรมประชาสงเคราะหจะผอนผันใหขยายระยะเวลาทําประโยชนตอไปไดอีกคราวละหนึ่งป แตตอง
ไมเกินสามป 

 
มาตรา ๒๗  สมาชิกนิคมสรางตนเองมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ประพฤติและปฏิบัติตนเรียบรอย มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี 
(๒) สรางบานพักอาศัยตามแบบแปลนแผนผังนิคม 
(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูปกครองนิคมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การ

ปองกันและรักษาโรค ตลอดจนการสุขาภิบาล 
(๔) ชวยเหลือรวมแรงทําการบํารุงที่ดินหรือปฏิบัติการงานอื่นๆ อันจําเปนเพื่อ

ประโยชนสวนรวมของนิคมสรางตนเอง 
(๕) ไมรับบุคคลผูมีความประพฤติอันนาจะกอกวนความสงบของนิคมสราง

ตนเองเขามาอยูในที่ดินที่ไดรับมอบ 
(๖) ไมมอบหรือโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบใหแกผูอ่ืน เวน

แตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
มอบหมาย 



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 
 

(๗) ไมนําหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินไปเปนหลักประกันการชําระ
หนี้ 

(๘) ถามีหนี้ที่เก่ียวกับกิจการของนิคมสรางตนเองที่จะตองชําระใหแกทาง
ราชการ ตองชําระใหแกนิคมสรางตนเองภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตไดรับผอนผันจาก
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห 

 
มาตรา ๒๘  ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจสั่งใหสมาชิกนิคมสราง

ตนเองออกจากนิคมสรางตนเองดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ไมใชที่ดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๙ 
(๒) ปรากฏวา เปนผูขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๒๒ 
(๓) ไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ 
 
มาตรา ๒๙  สมาชิกนิคมสรางตนเองสิ้นสภาพการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเอง

เมื่อลาออก หรือถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๒๘ 
ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมอบหมาย

ประกาศเพิกถอนการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองและหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดิน
นับแตวันที่สมาชิกนิคมสรางตนเองลาออกหรือถูกส่ังใหออกและใหผูปกครองนิคมดําเนินการ
เก่ียวกับทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกนิคมสรางตนเองอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายกอนไดรับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ

รับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้น ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม และมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่ทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๓๐ เปนผูเยาว ใหอธิบดีกรม

ประชาสงเคราะหพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือประโยชนแกผูเยาวเก่ียวกับที่ดินนั้น 
 
มาตรา ๓๒  ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายโดยไมมีทายาทโดยธรรมหรือมี แต

ไมอาจคัดเลือกไดตามมาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูอ่ืน ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ 
เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน และผูนั้นตองใหความยินยอมเปนหนังสือยอมรับภาระ
เก่ียวกับหนี้สินของผูตายอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเอง ในกรณีเชนนี้ ใหนําความใน
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่สมาชิกนิคมสรางตนเองกลายเปนผูวิกลจริตหรือมีจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีเก่ียวกับ
ที่ดินนั้น 

 



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 
 

หมวด ๓ 
การจัดทีด่ินในรูปนิคมสหกรณ 

   
 

มาตรา  ๓๔   เมื่ อ ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งนิคมสหกรณแล ว  ใหมี
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคน
แตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการใหมีการกอตั้งเปนสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมสหกรณที่ดิน
กําหนด 

 
มาตรา ๓๕  ผูซึ่งจะเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณได ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสหกรณที่ดิน

กําหนด 
(๓)๓ สามารถประกอบอาชีพไดตามระเบียบที่อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด 
(๔) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอแกการครอง

ชีพ 
(๖) มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
 
มาตรา ๓๖  ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณจะเขาทําประโยชน

ในที่ดินไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสหกรณที่ดิน และรวมกันเขาเปนสหกรณจด
ทะเบียนมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนดังกลาวตามกฎหมายวาดวยสหกรณแลว 

 
มาตรา ๓๗  ใหอธิบดีกรมสหกรณที่ดินดําเนินการทําแผนผังจัดแบงที่ดินและ

อนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทําประโยชนในที่ดินที่มอบหมายใหตามที่เห็นสมควร และ
แสดงเขตที่ดินที่จัดแบงใหแกสมาชิกนิคมสหกรณไวในแผนผังของนิคมสหกรณ กับทําประกาศ
ติดไว ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ 

 
มาตรา ๓๘  ใหอธิบดีกรมสหกรณที่ดินมีอํานาจสั่งใหสมาชิกนิคมสหกรณออก

จากนิคมสหกรณดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ไมใชที่ดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๙ 

                                                 
๓ มาตรา ๓๕ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



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 
 

(๒) ไมชําระเงินที่เรียกเก็บตามมาตรา ๑๐ 
(๓) ไมปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ 
 
มาตรา ๓๙  สมาชิกนิคมสหกรณส้ินสภาพการเปนสมาชิกนิคมสหกรณ เมื่อ 
(๑) ลาออก 
(๒) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๓๘ 
(๓) ขาดจากสภาพการเปนสมาชิกสหกรณ 
 
มาตรา ๔๐  สมาชิกนิคมสหกรณซึ่งไดปฏิบัติการถูกตองตามมาตรา ๑๑ วรรค

หนึ่งแลว จะขอใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้นตามประมวล
กฎหมายที่ดินได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยู 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งถึงความผิดที่กระทํา
ตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือตามกฎหมายวาดวยการทําเหมืองแร 

 
มาตรา ๔๒  ผูใดขาดจากการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองหรือสมาชิกนิคม

สหกรณ หรือหมดสิทธิในที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมแลวไมยอมออก
จากที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังของอธิบดีหรือ
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๓  สมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณซึ่งไดเขาทําประโยชนหรือ
ครอบครองที่ดินในนิคมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับใหคงมีสิทธิและหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมนั้นตอไป สวนที่ดินตาม
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวที่ยังไมไดจัดใหสมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณเขาทําประโยชนหรือ
ครอบครองในที่ดินของนิคมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

จอมพล ถนอม  กิตติขจร 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 คือพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๐๔ ที่ใชอยูในปจจุบันนี้ไมเหมาะสมกับกาลสมัย และตองการนําบทบัญญัติที่ใชรวมกันได ซึ่ง
เคยกําหนดแยกไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมสรางตนเอง หรือนิคมกสิกรรม และ
นิคมเกลือ ในรูปสหกรณตางๆ นั้น มารวมไวในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฉบับใหม
นี้เสียดวยกัน สวนพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมที่จะมีข้ึนในโอกาสตอไปนั้น ตองการให
มีแตเพียงการกําหนดประเภทนิคมและแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินที่จะจัดตั้งนิคมเทานั้น 
 
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหความคุมครองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับความคุมครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข แตบทบัญญัติมาตรา ๒๒ (๔) และมาตรา ๓๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เปนบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหง
ความแตกตางในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพ สมควรแกไขบทบัญญัติ ดังกลาวใหสอดคลอง
กับหลักการหามมิใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ือง
สภาพทางกายหรือสุขภาพที่เคยไดรับความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๓ ก/หนา ๒๑/๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

 


