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เปนปที่ 30 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายความวา การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจา
ของที่ดิน ซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมี
ที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชาหรือเขาทํา
ประโยชนโดยรัฐใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจน
การผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
เขตปฏิรูปที่ดิน หมายความวา เขตที่ดินที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินของรัฐ หมายความวา บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนทรัพยสินของแผนดิน หรือสาธารณสมบัติของแผนดินตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณได
อนุมัติใหบุคคลเขาอยูอาศัยหรือทําประโยชน ตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ
เจาของที่ดิน หมายความวา ผูมีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เกษตรกรรม หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวนํ้า และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2)
เกษตรกร หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักและใหหมายความรวมถึงบุคคลผูยากจนหรือผูจบ
การศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผูเปนบุตรของเกษตรกร บรรดาซึ่งไมมีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนของตนเองและประสงคจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดวย
(1)
(2)

รก.2518/54/10พ./5 มีนาคม 2518
นิยาม เกษตรกร แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532

สถาบันเกษตรกร หมายความวา กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตรชุมนุมสหกรณการเกษตรตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ
การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายความวา การเชาหรือการเชาชวงโดยไดรับความยินยอมจากผูใหเชาซึ่งที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ไมวาการเชาหรือเชาชวงนั้นจะมีหลักฐานเปนหนังสือหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงการยินยอมใหใชที่
ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยไดรับคาเชาที่ดิน และการทํานิติกรรมอื่นใดเพื่อเปนการอําพรางการเชาดังกลาว
คาเชาที่ดิน หมายความวา ผลิตผลเกษตรกรรม เงินหรือทรัพยสินอื่นใด ซึ่งเปนคาตอบแทนการเชาที่ดิน และหมาย
ความรวมถึงประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ผูใหเชาที่ดินหรือบุคคลอื่นไดรับเพื่อตอบแทนการใหเชาที่ดินทั้ง
โดยทางตรงหรือทางออม
เจาของที่ดินผูประกอบเกษตรกรรมดวยตนเอง หมายความวา เจาของที่ดินผูซึ่งดําเนินการผลิตดานเกษตรกรรม
โดยเปนผูลงทุนและไดผลประโยชนจากการผลิตนั้นโดยตรง และไมเปนผูใหเชาที่ดินนั้น
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน หมายความวา คูสมรสและผูสืบสันดานที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(1)
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5(2) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา 6 ใหจัดตั้งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เรียกโดยยอวา ส.ป.ก.
มาตรา 7 ให ส.ป.ก. เปนทบวงการเมือง มีฐานะเทียบเทากรมโดยมีเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเปนหัว
หนาสํานักงาน
มาตรา 8 ให ส.ป.ก. มีอํานาจหนาที่ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 9 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในกระทรวงการคลัง
ประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามมาตรา 10 เพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใชจายเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รายไดที่ ส.ป.ก. ไดรับจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหนําสงเขาบัญชีกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
(1)
(2)

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด นิยามนี้ยกเลิกแลวโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519

การใชจายเงินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหกระทําไดเฉพาะการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเบิกจายเงินจากกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใชจายตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 10 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประกอบดวย
(1) เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน
(2) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาลหรือจากแหลงตาง ๆ ภายในประเทศ หรือตางประเทศ หรือองคการ
ระหวางประเทศหรือบุคคลอื่น
(3) เงินที่ไดรับจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ตามกฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
(4) เงิน ดอกผลหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ ส.ป.ก.ไดรับเกี่ยวกับการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา 11 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใชบังคับในทองที่จังหวัดใดแลว ใหจัด
ตั้งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้นสังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการดําเนิน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําหนด
ในกรณีที่ไดกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเขตหนึ่งเขตใดคลุมที่ดินในเขตของสองจังหวัดขึ้นไป คณะกรรมการจะมอบหมาย
ใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดใดมีอํานาจหนาที่ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นก็ได
ไมวาจะมีสํานักงานการปฏิรูปที่ดินในจังหวัดที่เกี่ยวของนั้นหรือไม
ใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา 6 ทําหนาที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินกรุงเทพมหานครดวย
หมวด 2
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
มาตรา 12(1) ใหมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประชาสงเคราะห อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรแหงประเทศไทย และประธานชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยเปน
กรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกินเกาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนเกษตรกรหกคนและผูทรงคุณวุฒิไมเกินสาม
คน ใหเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ
เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใชบังคับในทองที่กรุงเทพมหานครแลว ใหคณะ
กรรมการทําหนาที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสําหรับกรุงเทพมหานครดวย
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532

มาตรา 13(1) ภายใตบังคับมาตรา 12 วรรคสอง เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใช
บังคับในเขตอําเภอหนึ่งอําเภอใดในจังหวัดใดแลว ใหมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําจังหวัดขึ้นคณะ
หนึ่งในจังหวัดนั้น เรียกวา คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เกษตร
จังหวัด ปศุสัตวจังหวัด ปาไมจังหวัด ประมงจังหวัด ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน สหกรณจังหวัด พาณิชย
จังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอในทองที่ที่มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พัฒนาการจังหวัด ประชาสงเคราะหจังหวัด ราชพัสดุจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผูแทนธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณการเกษตร และผูแทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นอีกสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 14 ใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 12 และมาตรา 13 มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งซอม
นั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
มาตรา 15 กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ ส.ป.ก. หรือในกิจการที่กระทําใหแก
ส.ป.ก. ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่มีอํานาจแตงตั้ง แลวแตกรณี ใหออก
(4) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 15
มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มาตรา 18 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 19 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย มาตรการ ขอบังคับหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุมการบริหารงานของ ส.ป.ก. รวมทั้งอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้

(1)
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(1) จัดหาที่ดินของรัฐเพื่อนํามาใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(2) พิจารณากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 การจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินตามมาตรา 29 และการกําหนดเนื้อที่
ที่ดินที่จะใหเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเชาระยะยาว หรือเชาซื้อตามมาตรา 30
(3) พิจารณาการกําหนดแผนผังและการจัดแบงแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
(4) พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนงบคาใชจายของ ส.ป.ก.
เสนอรัฐมนตรี
(5) พิจารณากําหนดแผนการผลิตและการจําหนายผลิตผลเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อยกระดับรายได และ
คุมครองผลประโยชนของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร
(6) พิจารณากําหนดแผนการสงเสริม และบํารุงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตร
กรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพผลิตผลเกษตรกรรม ตลอดจนสวัสดิการ การสาธารณูปโภคการศึกษา
และการสาธารณสุขของเกษตรกร
(7) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจาก
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดจนแบบสัญญาเชาและเชาซื้อที่จะทํากับเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดิน
(8) กําหนดระเบียบการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดินและปฏิบัติตามแผนการผลิตและการจําหนายผลิตผลเกษตรกรรม
(9) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกูยืมจาก ส.ป.ก.
ตลอดจนเงื่อนไขของการกูยืมโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(10) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดจนการควบคุมดูแลกิจการอื่น ๆ ภายในเขตปฏิรูปที่ดิน
(11) ติดตามการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนกําหนดมาตร
การแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
(12) กําหนดกิจการและระเบียบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. หรือสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับ
วัตถุประสงคของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา 20 ใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดมาตรการและวิธี
ปฏิบัติงานของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และใหมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
(1) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน โครงการและคาใชจายของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อเสนอคณะ
กรรมการ
(2) ติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่ไดรับอนุมัติตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
(3) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแผนงานโครงการงบคาใชจายและวิธีปฏิบัติงานของสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(4) จัดทํางบประมาณคาใชจายตามโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแตละโครงการเพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการ

(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามระเบียบหรือขอบังคับ
หรือมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(6) วางระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบหรือขอบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
มาตรา 21 ใหคณะกรรมการหรือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
มอบหมาย
การประชุมของอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา 17 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 22 ภายในกําหนด 90 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกปใหรัฐมนตรีประกาศรายงานรับจายเงินของ
ส.ป.ก. ในราชกิจจานุเบกษา
รายงานการรับจายเงินตามวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภาทราบ
มาตรา 23 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบการประกอบเกษตรกรรม หรือการทําประโยชนหรือ
กิจการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และใหแสดง
บัตรประจําตัวตอผูที่เกี่ยวของ ใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 24 ใหประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
หมวด 3
การดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา 25 การกําหนดเขตที่ดินในทองที่ใดใหเปนเขตปฏิรูปที่ดินใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงเขตและระบุทองที่ที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินแนบทายพระราช
กฤษฎีกานั้นดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงพระราชกฤษฎีกา
(1)
การกําหนดเขตที่ดินใหเปนเขตปฏิรูปที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดเฉพาะที่ดินที่จะดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เวนแตในกรณีที่จําเปนจะถือเขตของตําบลหรืออําเภอเปนหลักก็ได โดยใหดําเนินการกําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
ในเขตทองที่อําเภอที่มีเกษตรกรผูไมมีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเปนของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครอง
ชีพ หรือตองเชาที่ดินของผูอื่นประกอบเกษตรกรรมอยูเปนจํานวนมาก ตลอดจนที่มีผลผลิตตอไรตํ่าเปนเกณฑในการจัด
อันดับความสําคัญในการกําหนดเขตกอนหลัง ในกรณีที่ถือเขตของตําบลหรืออําเภอเปนเขตปฏิรูปที่ดินนั้น ใหหมายถึง
เฉพาะที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล

(1)
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ใหดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชักชา และใหดําเนินการสํารวจที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และวางโครง
การเพื่อดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทองที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ใหเสร็จภายในสามปนับแตวันที่พระ
ราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 25 ทวิ(1) ถาที่ดินที่ ส.ป.ก. ไดมาเปนแปลงเล็กแปลงนอยและมิไดอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน ให ส.ป.ก.มีอํานาจจัด
ที่ดินนั้นใหกับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได ตามมาตรา 30 เสมือนวาเปนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยไมตองดําเนิน
การกําหนดเขตที่ดินในทองที่นั้นใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน ตามมาตรา 25
มาตรา 26(2) เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใชบังคับในทองที่ใดแลว
(1) ถาในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน แตพลเมืองเลิกใช
ประโยชนในที่ดินนั้น หรือไดเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันก็ดี หรือพลเมืองยังใชประโยชนใน
ที่ดินนั้นอยู หรือยังไมเปลี่ยนสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เมื่อไดจัดที่ดินแปลงอื่นใหพลเมืองใชรวมกัน
แทน โดยคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวก็ดี ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเปนการ
ถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ดินดังกลาวโดยมิตองดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และให ส.ป.ก.มีอํานาจนําที่ดินนั้นมาใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได
(2) ถาในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
หรือที่ดินที่ไดสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของทางราชการ เมื่อกระทรวงการคลังไดใหความยินยอมแลว ให
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเปนการถอนสภาพการเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับที่ดิน
ดังกลาว โดยมิตองดําเนินการถอนสภาพตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และให ส.ป.ก. มีอํานาจนําที่ดินนั้นมาใชในการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได
(3) ถาในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินซึ่งเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือที่ดินซึ่งมี
ผูเวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินและที่ดินนั้นอยูนอกเขตปาไมถาวรตาม
มติคณะรัฐมนตรี ให ส.ป.ก. มีอํานาจนําที่ดินนั้นมาใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได
(4) ถาเปนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขต
ปาสงวนแหงชาติสวนใดแลว เมื่อ ส.ป.ก. จะนําที่ดินแปลงใดในสวนนั้นไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเปนการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติในที่ดินแปลงนั้น และให ส.ป.ก. มีอํานาจ
นําที่ดินนั้นมาใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดโดยไมตองดําเนินการเพิกถอนตามกฎหมายปาสงวนแหงชาติ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม (4) ใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปน
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ และมีอํานาจในการใหเชาที่ดินอันเปนปาสงวนแหงชาติดังกลาว
ได และใหคาเชาที่ไดมาตกเปนของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา 27 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใชบังคับในทองที่ใดแลว ภายในเขตปฏิรูปที่ดิน ให
พนักงานเจาหนาที่ หรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปทําการอันจําเปนเพื่อการสํารวจรังวัดได แตตองแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบเสียกอน
(2) ทําเครื่องหมายขอบเขตหรือแนวเขตโดยปกหลักหรือขุดรองแนวในกรณีที่ตองสรางหมุดหลักฐานการแผนที่ใน
ที่ดินของผูใด ก็ใหมีอํานาจสรางหมุดหลักฐานลงไดตามความจําเปน

(1) (2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532

เมื่อมีความจําเปนและโดยสมควร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจขุดดินตัดรานกิ่งไมและกระทําการอยางอื่นแกสิ่งที่กีด
ขวางการสํารวจรังวัดไดเทาที่จําเปน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการที่จะใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับความเสีย
หายนอยที่สุด
ใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินและผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 28 ภายในระยะเวลาสามป นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใชบังคับ
หามมิใหผูใดจําหนายดวยประการใด ๆ หรือกอใหเกิดภาระติดพันใด ๆ ซึ่งที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
ในกรณีที่ ส.ป.ก. จัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินนั้น ถามีการกระทําอันเปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง และเปน
ทรัพยสินหรือสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหายหรือกีดขวางการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหเจาของ หรือผูครอบครองที่ดินทําการรื้อถอนเสียไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดถาเจาของหรือผูครอบครองที่ดินไมปฏิบัติตาม ใหคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจดําเนิน
การรื้อถอนโดยเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาวจะเรียกรองคาเสียหายมิได และตองเปนผูเสียคาใชจายในการรื้อ
ถอนนั้นดวย
มาตรา 29 ในเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาที่ดินบริเวณใดสมควรดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ให ส.ป.ก.มีอํานาจจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินได ดังตอไปนี้
(1) ที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงมีเนื้อที่รวมกันเกินกวาหาสิบไรซึ่งบุคคลในครอบครัวเดียวกันไมวาคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนเจาของที่ดินผูประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินสวนที่เกิน
กวาหาสิบไร
(2) ถาที่ดินดังกลาวใน (1) มีเนื้อที่รวมกันเกินกวาหนึ่งรอยไร และเจาของที่ดินผูประกอบเกษตรกรรมดวยตนเอง
ใชเพื่อการเลี้ยงสัตวจําพวกสัตวใหญตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดชนิด จํานวน และเงื่อนไขในราชกิจจานุเบกษา ให
ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินสวนที่เกินกวาหนึ่งรอยไร
ถาเจาของที่ดินรายใดมีความประสงคจะประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองในที่ดินเกินกวาตามที่กลาวไวใน (1) หรือ
(2) และแสดงไดวาตนไดประกอบเกษตรกรรมในที่ดินดวยตนเองเกินกวาที่กลาวไวใน (1) หรือ (2) อยูแลวไมตํ่ากวาหนึ่งป
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และแสดงไดวาตนมีความสามารถและมีปจจัยที่จะทําที่ดินนั้นใหเปนประโยชนทาง
เกษตรกรรมได ทั้งตนจะเปนผูประกอบเกษตรกรรมในที่ดินนั้นดวยตนเอง ใหยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่พรอมทั้ง
แสดงหลักฐานอางอิงประกอบคํารอง เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนแลว ใหรายงานตอคณะกรรมการ ถาคณะ
กรรมการเห็นสมควรอนุญาตก็ใหกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเสนอรัฐมนตรีพิจารณา หากรัฐมนตรีเห็นชอบก็ใหอนุญาต
ใหผูรองขอนั้นมีสิทธิในที่ดินนั้นตอไป แตตองไมเกินหนึ่งพันไร ในกรณีที่ผูรองขอไดรับสิทธิในที่ดินดังกลาวไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินที่ไดรับเพิ่มขึ้นนั้นเพื่อใชในการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตอไป

(1)

ในการจัดซื้อที่ดินตามมาตรานี้ ถาเจาของที่ดินประสงคจะขายที่ดินของตนใหทั้งหมด ก็ให ส.ป.ก. มีอํานาจจัด

ซื้อได
ในกรณีที่เจาของที่ดินรายใดไดแสดงวาตนไดประกอบเกษตรกรรมในที่ดินดวยตนเองเกินกวาหนึ่งพันไรอยูแลวไม
ตํ่ากวาหนึ่งปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีความประสงคจะประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองในที่ดินนั้นตอไป
ใหคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑตอไปนี้
ก. ไดลงทุนในกิจกรรมการเกษตรในที่ดินนั้นไปแลวเปนจํานวนมากและการลงทุนนั้นไดกระทําไปดวยการสงเสริม
ของรัฐ
ข. เปนการประกอบการเพื่อพัฒนาวิทยาการเกษตรแผนใหม หรือที่ยังมีความตองการอยูมากภายในประเทศหรือ
เพื่อการสงออก
ค. ในการที่จะประกอบกิจการไดตอไปนั้นจะตองมีลักษณะที่ชวยพัฒนาการเกษตร และชวยเหลือเกษตรกรในดาน
ปจจัยการผลิต เพื่อสงเสริมผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรไดอยางกวางขวางในเรื่องการสาธิต และเปน
ตลาดรับซื้อผลิตผลเกษตรกรรมจากเกษตรกรโดยตรง
ง. เมื่อพนสิบหาป หากสถาบันเกษตรกรมีความตองการและสามารถที่จะเปนผูถือหุนในกิจการนั้น เจาของที่ดินตอง
ยินยอมใหสถาบันเกษตรกรถือหุนในกิจการนั้นไมนอยกวารอยละหกสิบของจํานวนหุนทั้งหมด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามวิธีการ
และรายละเอียดที่คณะกรรมการกําหนด
ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอนุญาต ก็ใหกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต เสนอรัฐมนตรีพิจารณา หากรัฐ
มนตรีเห็นชอบก็ใหอนุญาตใหผูรองขอนั้นมีสิทธิในที่ดินนั้นตอไป ในกรณีที่ผูรองขอไดรับสิทธิในที่ดินดังกลาวไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อ หรือดําเนินการเวนคืนที่ดินที่ไดรับเพิ่มขึ้นนั้น เพื่อใชในการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตอไป
(3) ที่ดินแปลงใดถาเจาของไมไดใชที่ดินประกอบเกษตรกรรมดวยตนเอง หรือมิไดใชประกอบเกษตรกรรมอยางใด
หรือประกอบเกษตรกรรมเล็กนอย หรือประกอบเกษตรกรรมบางสวนเพียงเปนการแสดงสิทธิในที่ดิน ให ส.ป.ก. มีอํานาจ
จัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินนั้นไดในสวนที่เกินกวายี่สิบไร
ถาเจาของที่ดินตาม (3) มีความประสงคจะประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองและแสดงไดวาตนมีความสามารถและ
มีปจจัยที่จะทําที่ดินนั้นใหเปนประโยชนทางเกษตรกรรมได ทั้งตนจะเปนผูประกอบเกษตรกรรมในที่ดินนั้นดวยตนเอง ให
ยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่พรอมทั้งแสดงหลักฐานอางอิงประกอบคํารอง เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนแลว ให
รายงานตอคณะกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุญาตใหผูรองขอนั้นมีสิทธิในที่ดินตอไป ตาม
ขนาดใน (1) หรือ (2) แลวแตกรณี และใหคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต ในกรณีผูไดรับสิทธิในที่ดินดังกลาว
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ให ส.ป.ก.มีอํานาจจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดินนั้นเพื่อใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตอ
ไป
บทบัญญัติในมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกที่ดินบรรดาที่เปนของทบวงการเมือง องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
เกษตรกร หรือที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(1)
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มาตรา 30(1) บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ ส.ป.ก.ไดมาให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดใหเกษตรกรหรือสถาบัน
เกษตรกรไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองในที่ดินดังกลาว
ตอไปนี้
(1) จํานวนที่ดินไมเกินหาสิบไร สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรมอยางอื่น
นอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญตาม (2)
(2) จํานวนที่ดินไมเกินหนึ่งรอยไร สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งใชประกอบเกษตรกรรมเลี้ยง
สัตวใหญตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด
(3) จํานวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร สําหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประเภทและลักษณะการ
ดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการจัดใหเกษตรกร และเปนที่ดินที่คณะกรรมการกําหนดมิใหมีการโอน
สิทธิในที่ดินก็ใหจัดใหเกษตรกรเชาในกรณีอื่นใหจัดใหเกษตรกรเชาหรือเชาซื้อตามที่เกษตรกรแสดงความจํานง ถาเปนการ
จัดใหสถาบันเกษตรกรใหจัดใหสถาบันเกษตรกรเชา
บรรดาที่ดินที่ ส.ป.ก.ไดมา ถาเปนที่ดินของรัฐและมีเกษตรกร ถือครองอยูแลวเกินจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
กอนเวลาที่คณะกรรมการกําหนด เมื่อเกษตรกรดังกลาว ยื่นคํารองและยินยอมชําระคาเชา หรือคาชดเชยที่ดินในอัตรา
หรือจํานวนที่เพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับที่ดินสวนที่เกินตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการจัดที่ดินให
เกษตรกรเชาหรือจัดให แลวแตกรณี ตามจํานวนที่เกษตรกรถือครองได แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งรอยไรในการ
กําหนดอัตราคาเชาหรือคาชดเชยที่ดินดังกลาว ตองคํานึงถึงระยะเวลาและวิธีการที่เกษตรกรไดที่ดินนั้นมา ความสามารถ
ในการทําประโยชน ประเภทของเกษตรกรรม และการทําประโยชนที่ไดทําไวแลวในที่ดินนั้น
ในการจัดที่ดินใหเกษตรกรตามวรรคสาม ถาเกษตรกรไดเขาครอบครองที่ดินดังกลาวกอน พ.ศ.2510 ใหเรียกเก็บ
เฉพาะคาธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และคาปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. ดําเนินการใหตามจํานวนที่คณะกรรมการ
กําหนด เฉพาะสวนที่ไมเกินหาสิบไร
นอกจากการจัดที่ดินใหแกบุคคลตาม (1) (2) และ (3) ให ส.ป.ก.มีอํานาจจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใหแกบุคคล
ใดเชา เชาซื้อ ซื้อ หรือเขาทําประโยชน เพื่อใชสําหรับกิจการอื่นที่เปนการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาได ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองในที่ดินที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งตองไมเกินหาสิบไร สวนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตหรือการใหผูไดรับ
อนุญาตถือปฏิบัติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
การจัดที่ดินใหเชาหรือเชาซื้อตามมาตรานี้ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุมการเชาหรือเชาซื้อ
และสิทธิการเชาหรือเชาซื้อดังกลาวจะโอนแกกันไดหรือตกทอดทางมรดกไดเฉพาะตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 31 ถาเกษตรกรผูใดตองการมีสิทธิในที่ดินหรือขอเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกินกวาที่กําหนดไวตามมาตรา
30 (1) หรือ (2) และแสดงไดวาตนมีความสามารถและมีปจจัยที่จะทําที่ดินที่ขอเพิ่มนั้นใหเปนประโยชนในทางเกษตรกรรม
ได ทั้งตนจะเปนผูประกอบเกษตรกรรมในที่ดินนั้นดวยตนเองใหทําคํารองยื่นตอพนักงานเจาหนาที่พรอมทั้งแสดงหลักฐาน
อางอิงประกอบคํารอง
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532

เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนแลว ใหเสนอคํารองพรอมดวยบันทึกรายงานผลการสอบสวนตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหผูยื่นคํารองมีสิทธิในที่ดินหรือไดเชาที่ดินไดตามที่เห็นสมควร แตตองไม
เกินหนึ่งเทาของจํานวนเนื้อที่ที่ดินที่กําหนดไวตามมาตรา 30 (1) หรือ (2) ทั้งนี้ โดยกําหนดเงื่อนไขก็ไดในกรณีที่ผูรับ
อนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตเสียไดและจัดซื้อหรือดําเนินการเวนคืนที่ดิน
หรือสั่งเลิกการเชาที่ดินดังกลาวไดทั้งหมดหรือแตบางสวนตามแตจะเห็นสมควร และนําที่ดินนั้นไปใชเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตอไป
มาตรา 32(1) ถา ส.ป.ก. ไดที่ดินแปลงใดมาโดยการจัดซื้อหรือเวนคืนหรือไดมาตามมาตรา 25 ทวิ เพื่อใชในการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหสิทธิของผูเชาที่ดินแปลงนั้นตามสัญญาเชาหรือตามกฎหมายวาดวยการเชาที่ดินเพื่อเกษตร
กรรมเปนอันสิ้นสุดลง
มาตรา 33 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินใชบังคับในทองที่ใดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงให
บรรดาเจาของที่ดินที่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินแจงจํานวนแปลงที่ดิน ขนาดของที่ดินแตละแปลง ที่ตั้ง
ของที่ดิน และการทําประโยชนในที่ดินที่ตนเปนเจาของทุกแปลงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวัน ตามแบบและวิธี
การที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 34 ในการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํา
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม
สําหรับที่ดินที่เวนคืนตามวรรคหนึ่ง ให ส.ป.ก. หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก ส.ป.ก. มีอํานาจเขาครอบครองที่ดินดัง
กลาวเพื่อดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดทันที
มาตรา 35(2) การชําระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่จัดซื้อตามพระราชบัญญัตินี้ ใหจายเปนเงินสด หรือเงินสด
และพันธบัตรของรัฐบาล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
การชําระคาทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่เวนคืน ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหจายเปนเงินสดสวนหนึ่ง และสวนที่
เหลือใหจายเปนพันธบัตรของรัฐบาล ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจออกพันธบัตรเพื่อชําระราคาหรือคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง และมีอํานาจกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาไถถอน เงื่อนไข และวิธีการในการออกพันธบัตร ทั้งนี้ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พันธบัตรตามวรรคสามเมื่อครบกําหนดชําระใหชําระจากเงินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา 36(3) ใหคณะกรรมการกําหนดเงินคาตอบแทนโดยคํานึงถึงการไดมา สภาพความอุดมสมบูรณ และทําเล
ที่ตั้งของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยประกอบกับมูลคาของผลิตผลเกษตรกรรมหลักที่สามารถผลิตไดจากที่ดินในทองที่นั้น
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกสังคม และแกบรรดาเกษตรกรผูที่จะตองรับภาระจายคาที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยแก
ส.ป.ก.ตอไปดวย

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519
(3)
มาตรา 36 วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
(2)

ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงจํานวนเงินคาทดแทนใหเจาของที่ดินหรือผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทราบ
ถาเจาของที่ดินหรือผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไมเห็นชอบดวยกับจํานวนเงินคาทดแทนดังกลาว มีสิทธิอุทธรณได ตาม
มาตรา 40
มาตรา 36 ทวิ(1) บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด ๆ ที่ ส.ป.ก.ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไดมาโดยประการ
อื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไมใหถือวาเปนที่ราชพัสดุและให ส.ป.ก.เปนผูถือ
กรรมสิทธิ์เพื่อใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอํานาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับที่ดินของ ส.ป.ก.
ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามที่ ส.ป.ก. รองขอ
มาตรา 37 หามมิใหยกอายุความครอบครองขึ้นเปนขอตอสูกับ ส.ป.ก.ในเรื่องที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ ส.ป.ก.
ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 38 ถา ส.ป.ก. เกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอัน
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให ส.ป.ก. ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนนั้น
มาตรา 39 ที่ดินที่บุคคลไดรับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการแบงแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้น
ไปยังผูอื่นมิได เวนแตเปนการตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก.เพื่อ
ประโยชนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 4
อุทธรณ
มาตรา 40 ถาเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยหรือผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน ผูใดประสงคจะอุทธรณ ใหยื่น
อุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงตามมาตรา 36
มาตรา 41 ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิทางดินหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิทางเศรษฐกิจการเกษตรหนึ่งคน ผูทรงคุณวุฒิทางพืชพรรณหนึ่งคน เปนกรรมการ ใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการหรือบุคคลใดเปนเลขานุการ
คณะกรรมการ
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการอุทธรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ
ในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมิได
มาตรา 42 ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการอุทธรณ ให
คณะกรรมการอุทธรณวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
หากผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหยื่นฟองตอศาลปกครองไดภายในกําหนดหนึ่งเดือน ในกรณีที่ยังมิได
มีการตั้งศาลปกครองตามบท บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มิใหนําขอความดังกลาวนี้มาใชบังคับ

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532

มาตรา 43 ใหคณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อกระทําการ
ที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการอุทธรณ หรือใหชวยเหลือในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้
เวนแตการวินิจฉัยอุทธรณ และใหนํามาตรา 17 และมาตรา 18 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 44 ใหกรรมการอุทธรณซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการอุทธรณระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตง
ตั้งซอมนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการอุทธรณซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น
มาตรา 45 ใหนํามาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 มาใชแกคณะกรรมการอุทธรณโดยอนุโลม
มาตรา 46 หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคําอุทธรณ ใหกําหนดโดยกฎ
กระทรวง
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
มาตรา 47 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 23 หรือมาตรา 27 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 48 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรี ซึ่งออกตามมาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญ
มีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเปนปจจัยสําคัญและเปนรากฐานเบื้องตนของการผลิตทางเกษตรกรรม แตปจจุบันปรากฏวา
เกษตรกรกําลังประสบความเดือดรอน เนื่องจากตองสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเปนผูเชาที่ดิน ตองเสียคาเชาที่ดินใน
อัตราสูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบํารุงรักษา จึงทําใหอัตราผลิตทางเกษตรกรรมอยูในระดับตํ่า เกษตรกรไมไดรับความ
เปนธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเชาที่ดินและการจําหนายผลิตผลตลอดมา ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะความยุงยากทั้งใน
ทางเศรษฐกิจ สังคมการปกครองและการเมืองของประเทศเปนอยางมาก จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองดําเนิน
การแกไขปญหาดังกลาวโดยดวนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อชวยใหเกษตรกรมีที่ดินทํากิน และใหการใชที่ดินเกิด
ประโยชนมากที่สุด พรอมกับการจัดระบบการผลิตและจําหนายผลิตผลเกษตรกรรม เพื่อใหความเปนธรรมแกเกษตรกร
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนองแนวนโยบายแหงรัฐในการลดความเหลื่อมลํ้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม ตามที่
ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519
หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 ยังมีบทบัญญัติไมรัดกุมและเหมาะสม ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินการปฏิรูปที่ดินอยูหลายประการ และมี
บางประการไดแกเรื่อง การออกพันธบัตร การชําระราคาหรือคาทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย สมควรแกไขเพิ่มเติมเสีย
ใหมโดยรีบดวนเพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดความคลองตัวและสนองนโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลไดรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
*[รก.2519/144/47พ./17 พฤศจิกายน 2519]

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532
มาตรา 14 ที่ราชพัสดุที่กระทรวงการคลังไดมาเนื่องจากการจัดซื้อของ ส.ป.ก. หรือมีผูยกใหแก ส.ป.ก. เพื่อดําเนิน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหกระทรวงการคลังดําเนินการโอนที่ราชพัสดุดัง
กลาวใหเปนกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. เพื่อใชในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ การโอนที่ราชพัสดุดัง
กลาวมิใหนําความในมาตรา 8 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาใชบังคับ และใหดําเนินการ
โอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
บรรดานิติกรรมใด ๆ ที่ไดกระทําเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหคงมีผลใชไดตอไป
มาตรา 15 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยไดจัดใหมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาระยะหนึ่งแลว แตการดําเนินการยังมีอุปสรรคทําใหการงานไมอาจดําเนินไปโดยเหมาะสมตามควร สมควรขยาย
ขอบเขตการจัดที่ดินในการปฏิรูปที่ดินใหกวางขวางขึ้นใหสามารถชวยเหลือผูที่ประสงคจะเปนเกษตรกรได และอาจจัดที่
ดินใหแกผูประกอบกิจการสนับสนุนและตอเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินไดดวย เพื่อใหงานดําเนินไปครบวงจรของภาคเกษตร
กรรม นอกจากนั้น ในการจัดหาที่ดินมาดําเนินการปฏิรูปที่ดินไดมีปญหาวาจะจัดซื้อที่ดินจากผูที่สมัครใจขายไดหมดทั้ง
แปลงหรือไม และการนําที่ดินของรัฐมาใชจัดที่ดินมีปญหาวา ยังไมมีแนวทางที่แนชัดระหวางงานที่รับผิดชอบเกิดปญหา
วา ส.ป.ก. สมควรจะนําที่ดินสวนใดมาใชจัดไดเมื่อใดและเพียงใดทั้งยังมีขอจํากัดที่ ส.ป.ก. จะเขาดําเนินการในที่ดินที่มีผู
ประสงคบริจาค เพราะที่ดินนั้นตองกลายเปนที่ราชพัสดุและที่ดินอาจมีขนาดไมกวางมาก ซึ่งไมเหมาะสมที่จะกําหนดเปน
เขตปฏิรูปที่ดินเล็ก ๆ โดยพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ สวนในขั้นนําที่ดินมาจัดใหแกประชาชนนั้น กฎหมายปจจุบันได
แยกขอแตกตางระหวางที่ดินที่เปนของรัฐมาแตเดิมกับที่ดินที่ไดมาโดยการจัดซื้อหรือเวนคืน ทําใหไมอาจจัดสิทธิในที่ดิน
ใหแกประชาชนใหสอดคลองกัน สมควรแกไขโดยคํานึงถึงเปาหมายและความตองการของผูขอรับการจัดที่ดินเปนสําคัญ
เพื่อใหสิทธิในที่ดินมีสวนเกื้อหนุนสภาพความเปนอยูในภาคเกษตรกรรมตามความเปนจริง อนึ่ง องคประกอบของคณะ
กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และแนวทางในการกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินยังไม
เหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปจจุบันเสียใหม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
*[รก.2532/149/12พ./8 กันยายน 2532]

