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พระราชบญัญติั 
จดัที�ดินเพื�อการครองชีพ 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 
   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที� ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

เป็นปีที� ๒๓ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 
ใหป้ระกาศวา่ 

โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ5นไวโ้ดยคาํแนะนาํ และยินยอม
ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดงัต่อไปนี5  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี5 เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดที� ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. 
๒๕๑๑” 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญติันี5 ใหใ้ชบ้งัคบัตั5งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พทุธศกัราช ๒๔๘๕ 
(๒) พระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติันี5  
“นิคม” หมายความวา่ นิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์แลว้แต่กรณี 
“สมาชิกนิคม” หมายความว่า สมาชิกนิคมสร้างตนเองหรือสมาชิกนิคมสหกรณ์ 

แลว้แต่กรณี 
“หนังสือแสดงการทาํประโยชน์” หมายความว่า หนังสือที�อธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดี

มอบหมาย ออกใหแ้ก่สมาชิกนิคมแสดงวา่ไดท้าํประโยชน์ในที�ดินนั5นแลว้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ * หรืออธิบดีกรม

สหกรณ์ที�ดิน แลว้แต่กรณี 
                                                 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕/ตอนที� ๕๕/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๕๙/๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๑ 



“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี5  

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย ์* 
รักษาการตามพระราชบญัญติันี5  ในส่วนที�เกี�ยวกบัอาํนาจและหนา้ที�ของตน 

หมวด ๑ 
บททั�วไป 

   

มาตรา ๖  ใหรั้ฐบาลมีอาํนาจจดัที�ดินของรัฐ เพื�อใหป้ระชาชนไดมี้ที�ตั5งเคหสถาน และ
ประกอบอาชีพเป็นหลกัแหล่งในที�ดินนั5น โดยจดัตั5งเป็นนิคมตามพระราชบญัญติันี5  

มาตรา ๗  การจดัตั5งนิคมตามมาตรา ๖ ในทอ้งที�ใด ใหก้ระทาํโดยพระราชกฤษฎีกา 
และใหมี้แผนที�กาํหนดแนวเขตที�ดินของนิคมไวท้า้ยพระราชกฤษฎีกานั5น 

มาตรา ๘  ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินของนิคม
ตามกาํลงัแห่งครอบครัวของสมาชิกนิคมนั5น แต่ไม่เกินครอบครัวละหา้สิบไร่ 

มาตรา ๙  สมาชิกนิคมจะตอ้งใชที้�ดินที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ตามมาตรา ๘ 
เฉพาะเพื�อทาํการเกษตรตามระเบียบที�อธิบดีกาํหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี ถา้จะทาํการอยา่งอื�นดว้ยตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี 

มาตรา ๑๐  ให้เรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพื�อช่วยทุนที�รัฐบาลไดล้งไปในการจดั
นิคม ในอตัราที�อธิบดีกาํหนด ซึ�งไม่เกินไร่ละสองร้อยบาท โดยผอ่นชาํระเป็นรายปี ปีหนึ� งไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบ และตอ้งเริ�มตน้ชาํระงวดแรกอยา่งชา้ในปีที�ห้านบัแต่ปีที�ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกนิคม ถา้ปีใดไม่
สามารถชาํระไดโ้ดยมีเหตุผลอนัสมควร อธิบดีจะผอ่นผนัใหช้าํระในปีถดัไปกไ็ด ้

มาตรา ๑๑  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เมื�อสมาชิกนิคมได้ทาํ
ประโยชน์ในที�ดินแลว้ และไดเ้ป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี ทั5 งไดช้าํระเงินช่วยทุนที�
รัฐบาลไดล้งไปตามมาตรา ๑๐ และชาํระหนี5 เกี�ยวกบักิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแลว้ 
ใหอ้อกหนงัสือแสดงการทาํประโยชน์ใหแ้ก่ผูน้ั5น 

ผูไ้ด้รับหนังสือแสดงการทาํประโยชน์แลว้จะขอให้ออกโฉนดที�ดิน หรือหนังสือ
รับรองการทาํประโยชน์สาํหรับที�ดินนั5นตามประมวลกฎหมายที�ดินได ้

มาตรา ๑๒  ภายในห้าปีนับแต่วนัที�ได้รับโฉนดที�ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ในที�ดิน ผูไ้ดม้าซึ� งกรรมสิทธิL ในที�ดินจะโอนที�ดินนั5นไปยงัผูอื้�นไม่ได ้นอกจากการตกทอด
โดยทางมรดกหรือโอนไปยงัสหกรณ์ที�ตนเป็นสมาชิกอยู ่แลว้แต่กรณี 



ภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ที�ดินนั5นไม่อยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี 

มาตรา ๑๓  ก่อนที�ไดรั้บหนังสือแสดงการทาํประโยชน์ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ� ง 
สมาชิกนิคมผูใ้ดไปจากนิคมเกินหกเดือนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมาย 
เป็นอนัขาดจากการเป็นสมาชิกนิคมและหมดสิทธิในที�ดินนั5น และจะเรียกร้องค่าทดแทนอยา่งใดมิได ้

มาตรา ๑๔  ให้อธิบดีมีอาํนาจปฏิบัติการในที� ดินภายในเขตของนิคมเกี�ยวกับไม ้         
หวงห้าม แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื�นเพื�อให้ไดม้าซึ� งผลประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอื�น
สาํหรับบาํรุงส่งเสริมกิจกรรมและการจดัทาํสิ�งก่อสร้างอนัเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมของนิคมได ้โดย
ปฏิบติัการตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั5น 

มาตรา ๑๕  ห้ามมิให้ผูใ้ดเขา้ไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครองปลูกสร้าง ก่อสร้าง 
แผว้ถาง เผาป่า หรือทาํดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการทาํลายหรือทาํให้เสื�อมสภาพที�ดิน หรือทาํให้เป็น
อนัตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที�ดินภายในเขตของนิคม เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี 

สมาชิกนิคมจะกระทาํการตามวรรคหนึ�งไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเงินค่าบาํรุงตามมาตรา ๑๖ 
เฉพาะในที�ดินที�ตนไดรั้บมอบใหเ้ขา้ทาํประโยชน์เท่านั5น 

มาตรา ๑๖ ในการอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ให้อธิบดีมีอาํนาจเรียกเกบ็เงินค่าบาํรุงตาม
จาํนวนที�อธิบดีกาํหนดโดยสมควรแก่กิจการนั5น 

เงินค่าบาํรุงนั5นใหใ้ชเ้พื�อประโยชน์ส่วนรวมของนิคม 

มาตรา ๑๗ ให้อธิบดีมีอาํนาจออกระเบียบเกี�ยวกบัการเงินการจดัการทรัพยสิ์นและ
หนี5 สินของสมาชิกนิคม อนัเกี�ยวกบักิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการอื�นๆ เพื�อ
ประโยชน์ของนิคม 

มาตรา ๑๘  ผูใ้ดไม่มีสิทธิครอบครองหรืออาศยัในที�ดินภายในเขตของนิคมโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย ตอ้งรื5 อถอนขนยา้ยสิ�งปลูกสร้าง และสิ�งอื�นออกจากนิคมภายในสามสิบวนั นับแต่วนัที�
ทราบคาํสั�งของอธิบดี 

หากไม่ปฏิบัติการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ� ง ให้อธิบดีหรือผู ้ซึ� งอธิบดี
มอบหมายมีอาํนาจรื5อถอนสิ�งปลกูสร้างนั5นออกจากที�ดินของนิคมได ้โดยผูน้ั5นจะเรียกค่าทดแทนหรือ
ค่าเสียหายอยา่งใดมิได ้

มาตรา ๑๙  เมื�อการจดันิคมแห่งใดไดบ้รรลุผลตามความมุ่งหมายแลว้ ให้สภาพของ
นิคมที�ไดจ้ดัตั5งขึ5นตามพระราชกฤษฎีกาเป็นอนัสิ5นสุด ในการนี5 ให้รัฐมนตรีประกาศวนัสิ5นสภาพของ
นิคมในราชกิจจานุเบกษา 



หมวด ๒ 
การจดัที�ดินในรูปนิคมสร้างตนเอง 

   

มาตรา ๒๐  เมื�อไดมี้พระราชกฤษฎีกาจดัตั5งนิคมสร้างตนเองแลว้ ให้มีคณะกรรมการ
ขึ5นคณะหนึ�งประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอื�นอีกไม่นอ้ยกวา่สองคนแต่ไม่เกินแปดคน
ซึ�งรัฐมนตรีแต่งตั5ง 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามที�อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์กาํหนด 

มาตรา ๒๑  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที� ดงัต่อไปนี5  
(๑) คดัเลือกผูที้�มีคุณสมบติัตามมาตรา ๒๒ เขา้เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 
(๒) จัดสมาชิกนิคมสร้างตนเองเพื�อให้เข้าทาํประโยชน์ในที�ดินแต่ละแปลงตาม

แผนผงัที�อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์กาํหนด 
(๓) ส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมอื�นเพื�อพฒันาการสังคม และเศรษฐกิจของนิคม     

สร้างตนเอง 

มาตรา ๒๒  ผูซึ้� งจะเขา้เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองไดต้อ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี5  
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) บรรลุนิติภาวะและเป็นหวัหนา้ครอบครัว 
(๓) มีความประพฤติดี และเตม็ใจปฏิบติัตามระเบียบที�อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์กาํหนด 
(๔)๒ สามารถประกอบการเกษตรได้ตามระเบียบที�อธิบดีกรมพฒันาสังคมและ

สวสัดิการกาํหนด 
(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๖) ไม่มีที�ดินทาํกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเลก็นอ้ยไม่พอแก่การครองชีพ 
(๗) ไม่มีอาชีพอยา่งใดอยา่งหนึ�งในขณะนั5นพอแก่การครองชีพ 

มาตรา ๒๓  เมื�อคณะกรรมการไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูใ้ดเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้าง
ตนเองแลว้ ให้ผูป้กครองนิคมแสดงเขตที�ดินที�จดัแบ่งให้แก่ผูน้ั5นไวใ้นแผนผงัที�ดินของนิคมสร้าง
ตนเอง และให้ทาํประกาศปิดไว ้ณ ที�ทาํการนิคมสร้างตนเองพร้อมกบัทาํหนังสือแจง้ให้ไปรับมอบ
ที�ดินภายในเวลาที�กาํหนด ซึ�งตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้ 

                                                 
๒ มาตรา ๒๒ (๔)  แก้ไขเพิ�ม เติมโดยพระราชบัญญัติจัดที� ดินเ พื�อการครองชีพ (ฉบับที�  ๒)                   

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



มาตรา ๒๔  ใหผู้ซึ้� งไดรั้บหนงัสือแจง้ตามมาตรา ๒๓ ไปแสดงตนต่อผูป้กครองนิคม
ภายในเวลาที�กาํหนดในหนงัสือแจง้ 

เมื�อผูป้กครองนิคมไดต้รวจสอบหลกัฐานของผูซึ้� งแสดงตนนั5น และเห็นวา่ถูกตอ้ง ก็
ให้ชี5 เขตที�ดินที�ไดรั้บมอบให้เขา้ทาํประโยชน์ เมื�อผูน้ั5นลงลายมือชื�อรับมอบที�ดินแลว้ ให้อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์หรือผูซึ้� งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มอบหมายออกหนงัสืออนุญาตให้เขา้ทาํประโยชน์
ในที�ดินและสั�งใหอ้พยพครอบครัวเขา้อยูป่ระจาํในที�ดินนั5นภายในหกสิบวนั นบัแต่วนัที�รับมอบที�ดิน 

มาตรา ๒๕  สมาชิกนิคมสร้างตนเองผูใ้ดไม่ไปแสดงตนเพื�อรับมอบที�ดินและไม่
อพยพครอบครัวเขา้อยู่ประจาํในที�ดินภายในระยะเวลาที�กาํหนดตามมาตรา ๒๓ หรือ มาตรา ๒๔ 
แลว้แต่กรณี โดยไม่แจง้เหตุขดัขอ้งอนัสมควรเป็นหนงัสือใหผู้ป้กครองนิคมทราบ กใ็หถื้อวา่ผูน้ั5นสละ
สิทธิ และให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผูซึ้� งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มอบหมายประกาศ
ยกเลิกหนงัสืออนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินที�ออกใหผู้น้ั5น 

มาตรา ๒๖  สมาชิกนิคมสร้างตนเองซึ� งไดรั้บมอบที�ดินตามมาตรา ๒๔ แลว้ ตอ้ง
จดัทาํที�ดินใหเ้กิดประโยชน์ให้แลว้เสร็จภายในห้าปีนบัแต่วนัที�อพยพครอบครัวเขา้อยูป่ระจาํในที�ดินโดย
มีเงื�อนไขว่า ภายในปีแรกตอ้งทาํประโยชน์ให้ไดอ้ยา่งน้อยหนึ� งในสิบส่วนของที�ดินที�ไดรั้บมอบ ถา้ทาํ
ประโยชน์ไม่ไดต้ามส่วนของเนื5อที�ดินดงักล่าวใหส้มาชิกนิคมสร้างตนเองนั5นขาดสิทธิเขา้ทาํประโยชน์ใน
ที�ดินที�ไดรั้บมอบ และถา้ภายในสี�ปีต่อมายงัทาํประโยชน์ไม่ไดเ้ต็มเนื5อที� กใ็ห้ไดรั้บหนังสือแสดงการทาํ
ประโยชน์เฉพาะส่วนที�ดินที�ไดท้าํประโยชน์แลว้เท่านั5น เวน้แต่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์จะผอ่นผนัให้
ขยายระยะเวลาทาํประโยชน์ต่อไปไดอี้กคราวละหนึ�งปี แต่ตอ้งไม่เกินสามปี 

มาตรา ๒๗  สมาชิกนิคมสร้างตนเองมีหนา้ที�ดงัต่อไปนี5  
(๑) ประพฤติและปฏิบติัตนเรียบร้อย มีวฒันธรรมและศีลธรรมอนัดี 
(๒) สร้างบา้นพกัอาศยัตามแบบแปลนแผนผงันิคม 
(๓) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูป้กครองนิคมเกี�ยวกบัการประกอบอาชีพ การป้องกนั

และรักษาโรค ตลอดจนการสุขาภิบาล 
(๔) ช่วยเหลือร่วมแรงทําการบํารุงที� ดินหรือปฏิบัติการงานอื�นๆ อันจาํเป็นเพื�อ

ประโยชน์ส่วนรวมของนิคมสร้างตนเอง 
(๕) ไม่รับบุคคลผูมี้ความประพฤติอนัน่าจะก่อกวนความสงบของนิคมสร้างตนเองเขา้

มาอยูใ่นที�ดินที�ไดรั้บมอบ 
(๖) ไม่มอบหรือโอนสิทธิการเขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินที�ไดรั้บมอบให้แก่ผูอื้�น เวน้แต่

ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผูซึ้� งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มอบหมาย 



(๗) ไม่นาํหนงัสืออนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินไปเป็นหลกัประกนัการชาํระหนี5  
(๘) ถา้มีหนี5 ที�เกี�ยวกบักิจการของนิคมสร้างตนเองที�จะตอ้งชาํระให้แก่ทางราชการ ตอ้ง

ชาํระใหแ้ก่นิคมสร้างตนเองภายในระยะเวลาที�กาํหนด เวน้แต่ไดรั้บผอ่นผนัจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 

มาตรา ๒๘  ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มีอาํนาจสั�งให้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง
ออกจากนิคมสร้างตนเองดว้ยเหตุใดเหตุหนึ�ง ดงัต่อไปนี5  

(๑) ไม่ใชที้�ดินทาํประโยชน์ใหถ้กูตอ้งตามระเบียบที�ออกตามความในมาตรา ๙ 
(๒) ปรากฏวา่ เป็นผูข้าดคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามมาตรา ๒๒ 
(๓) ไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๗ 

มาตรา ๒๙  สมาชิกนิคมสร้างตนเองสิ5นสภาพการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเมื�อ
ลาออก หรือถกูสั�งใหอ้อกตามมาตรา ๒๘ 

ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผูซึ้� งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มอบหมาย
ประกาศเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและหนงัสืออนุญาตให้เขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินนบั
แต่วนัที�สมาชิกนิคมสร้างตนเองลาออกหรือถูกสั�งให้ออกและให้ผูป้กครองนิคมดาํเนินการเกี�ยวกบั
ทรัพยสิ์นและหนี5 สินของสมาชิกนิคมสร้างตนเองอนัเกี�ยวกบักิจการของนิคมตามระเบียบที�อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์กาํหนด 

มาตรา ๓๐  ถา้สมาชิกนิคมสร้างตนเองตายก่อนไดรั้บโฉนดที�ดิน หรือหนงัสือรับรอง
การทาํประโยชน์สาํหรับที�ดินนั5น ใหค้ณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกทายาทโดยธรรม และมีคุณสมบติั
ตามมาตรา ๒๒ เขา้เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแทน 

มาตรา ๓๑  ในกรณีที�ทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๓๐ เป็นผูเ้ยาว์ ให้อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์พิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณีเพื�อประโยชน์แก่ผูเ้ยาวเ์กี�ยวกบัที�ดินนั5น 

มาตรา ๓๒  ถา้สมาชิกนิคมสร้างตนเองตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรมหรือมี แต่ไม่อาจ
คดัเลือกไดต้ามมาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการคดัเลือกผูอื้�น ซึ� งมีคุณสมบติัตามมาตรา ๒๒ เขา้เป็น
สมาชิกนิคมสร้างตนเองแทน และผูน้ั5นตอ้งให้ความยินยอมเป็นหนงัสือยอมรับภาระเกี�ยวกบัหนี5 สิน
ของผูต้ายอนัเกี�ยวกบักิจการของนิคมสร้างตนเอง ในกรณีเช่นนี5  ให้นาํความในมาตรา ๒๓ และมาตรา 
๒๙ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที�สมาชิกนิคมสร้างตนเองกลายเป็นผูวิ้กลจริตหรือมีจิตฟั�นเฟือน
ไม่สมประกอบ ใหอ้ธิบดีกรมประชาสงเคราะห์พิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณีเกี�ยวกบัที�ดินนั5น 

 



หมวด ๓ 
การจดัที�ดินในรูปนิคมสหกรณ์ 

   

มาตรา ๓๔  เมื�อไดมี้พระราชกฤษฎีกาจดัตั5งนิคมสหกรณ์แลว้ ให้มีคณะกรรมการขึ5น
คณะหนึ�งประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอื�นอีกไม่นอ้ยกวา่สองคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ�ง
รัฐมนตรีแต่งตั5ง มีหนา้ที�พิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัตามมาตรา ๓๕ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�
รัฐมนตรีกาํหนดเขา้เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ และให้คณะกรรมการดาํเนินการให้มีการก่อตั5งเป็น
สหกรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามที�อธิบดีกรมสหกรณ์ที�ดินกาํหนด 

มาตรา ๓๕  ผูซึ้� งจะเขา้เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ได ้ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี5  
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีความประพฤติดี และเตม็ใจปฏิบติัตามระเบียบที�อธิบดีกรมสหกรณ์ที�ดินกาํหนด 
(๓)๓ สามารถประกอบอาชีพไดต้ามระเบียบที�อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กาํหนด 
(๔) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) ไม่มีที�ดินทาํกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเลก็นอ้ยไม่พอแก่การครองชีพ 
(๖) มีคุณสมบติัถกูตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 

มาตรา ๓๖  ผูที้�ไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์จะเขา้ทาํประโยชน์ใน
ที�ดินไดต่้อเมื�อไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมสหกรณ์ที�ดิน และรวมกนัเขา้เป็นสหกรณ์จดทะเบียนมี
วตัถุประสงคเ์พื�อประโยชน์ดงักล่าวตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์แลว้ 

มาตรา ๓๗  ใหอ้ธิบดีกรมสหกรณ์ที�ดินดาํเนินการทาํแผนผงัจดัแบ่งที�ดินและอนุญาตให้
สมาชิกนิคมสหกรณ์เขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินที�มอบหมายใหต้ามที�เห็นสมควร และแสดงเขตที�ดินที�จดัแบ่ง
ใหแ้ก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ไวใ้นแผนผงัของนิคมสหกรณ์ กบัทาํประกาศติดไว ้ณ ที�ทาํการนิคมสหกรณ์ 

มาตรา ๓๘  ให้อธิบดีกรมสหกรณ์ที�ดินมีอาํนาจสั�งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ออกจาก
นิคมสหกรณ์ดว้ยเหตุใดเหตุหนึ�ง ดงัต่อไปนี5  

(๑) ไม่ใชที้�ดินทาํประโยชน์ใหถ้กูตอ้งตามระเบียบที�ออกตามความในมาตรา ๙ 
(๒) ไม่ชาํระเงินที�เรียกเกบ็ตามมาตรา ๑๐ 
(๓) ไม่ปฏิบติัตามระเบียบที�ออกตามความในมาตรา ๑๗ 

                                                 
๓
 มาตรา ๓๕ (๓) แกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



มาตรา ๓๙  สมาชิกนิคมสหกรณ์สิ5นสภาพการเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ เมื�อ 
(๑) ลาออก 
(๒) ถกูสั�งใหอ้อกตามมาตรา ๓๘ 
(๓) ขาดจากสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

มาตรา ๔๐  สมาชิกนิคมสหกรณ์ซึ� งไดป้ฏิบติัการถูกตอ้งตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ� ง
แลว้ จะขอให้ออกโฉนดที�ดินหรือหนังสือรับรองการทาํประโยชน์สําหรับที�ดินนั5นตามประมวล
กฎหมายที�ดินได ้ต่อเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากสหกรณ์ที�ตนเป็นสมาชิกอยู ่

หมวด ๔ 
บทกาํหนดโทษ 
   

มาตรา ๔๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ� ง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ� งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ� งพนับาท หรือทั5 งจาํทั5 งปรับ ทั5 งนี5 ไม่กระทบกระทั�งถึงความผิดที�กระทาํตาม
กฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยการทาํเหมืองแร่ 

มาตรา ๔๒  ผูใ้ดขาดจากการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองหรือสมาชิกนิคมสหกรณ์ หรือ
หมดสิทธิในที�ดินที�ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินของนิคมแลว้ไม่ยอมออกจากที�ดินที�ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํสั�งของอธิบดีหรือผูซึ้� งอธิบดีมอบหมาย 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ�งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ�งพนับาท หรือทั5งจาํทั5งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๔๓  สมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณ์ซึ� งไดเ้ขา้ทาํประโยชน์หรือครอบครอง
ที�ดินในนิคมตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการจดัตั5งนิคมอยูใ่นวนัที�พระราชบญัญติันี5 ใชบ้งัคบัให้คงมี
สิทธิและหนา้ที�ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการจดัตั5งนิคมนั5นต่อไป ส่วนที�ดินตามพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าวที�ยงัไม่ไดจ้ดัใหส้มาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณ์เขา้ทาํประโยชน์หรือครอบครองในที�ดินของ
นิคมในวนัที�พระราชบญัญติันี5 ใชบ้งัคบั ใหด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี5  

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
     จอมพล ถนอม  กิตติขจร 
             นายกรัฐมนตรี 



 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี5  คือพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ 
พทุธศกัราช ๒๔๘๕ และพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ ที�ใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนันี5ไม่เหมาะสมกบักาลสมยั และตอ้งการนาํบทบญัญติัที�ใชร่้วมกนัได ้ซึ� งเคยกาํหนดแยกไวใ้น
พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการจดัตั5งนิคมสร้างตนเอง หรือนิคมกสิกรรม และนิคมเกลือ ในรูปสหกรณ์
ต่างๆ นั5น มารวมไวใ้นพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพฉบบัใหม่นี5 เสียดว้ยกนั ส่วนพระราช
กฤษฎีกาวา่ดว้ยการจดัตั5งนิคมที�จะมีขึ5นในโอกาสต่อไปนั5น ตอ้งการให้มีแต่เพียงการกาํหนดประเภท
นิคมและแผนที�กาํหนดแนวเขตที�ดินที�จะจดัตั5งนิคมเท่านั5น 
 
พระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี5  คือ โดยที�มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั�วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ใหค้วามคุม้ครองศกัดิL ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที�ชนชาวไทยเคยไดรั้บความคุม้ครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข แต่บทบญัญติัมาตรา ๒๒ 
(๔) และมาตรา ๓๕ (๓) แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นบทบญัญติัที�
เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื�องสภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สมควรแกไ้ขบทบญัญติั ดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัหลกัการห้ามมิให้เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื�องสภาพทางกายหรือสุขภาพที�เคยไดรั้บความคุม้ครองตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข จึง
จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญัตินี
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๔
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที� ๒๓ ก/หนา้ ๒๑/๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 



 
*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัให้สอดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหนา้ที�ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
  มาตรา ๕๖ ในพระราชบัญญติัจัดที� ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้แกไ้ขคาํว่า  
“รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคง
ของมนุษย”์ และคาํวา่ “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์” เป็น “อธิบดีกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ” 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี5  คือ โดยที�พระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัให้จดัตั5งส่วนราชการขึ5นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ� งไดมี้
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั5นแลว้ และเนื�องจากพระราชบญัญติัดังกล่าวได้
บญัญติัใหโ้อนอาํนาจหนา้ที�ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซึ้� งปฏิบติัหนา้ที�ใน  ส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแกไ้ขบทบญัญติัต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัอาํนาจ
หนา้ที�ที�โอนไปดว้ย ฉะนั5น เพื�ออนุวติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการที�ปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ 
เพื�อให้ผูเ้กี�ยวขอ้งมีความชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ตอ้งไปคน้หาในกฎหมายโอนอาํนาจหนา้ที�
วา่ตามกฎหมายใดไดมี้การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายนั5นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายให้มีการเปลี�ยนชื�อส่วนราชการ รัฐมนตรี      
ผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซึ้� งปฏิบติัหน้าที�ของส่วนราชการให้ตรงกบัการโอนอาํนาจหน้าที� และเพิ�มผูแ้ทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที�มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่ รวมทั5งตดัส่วนราชการเดิมที�มีการยุบเลิกแลว้ ซึ� งเป็นการแกไ้ขให้ตรงตามพระราชบญัญติั
และพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกานี5  
 


