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พระราชบัญญัติ 
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ2 พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เป3นป4ท่ี ๓๐ ในรัชกาลป7จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-า

ฯ ให-ประกาศว<า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรมีกฎหมายว<าด-วยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห<งชาติทําหน-าท่ีรัฐสภา ดังต<อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว<า “พระราชบัญญัติการปฏิรูป ท่ี ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับต้ังแต<วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป3นต-นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎและข-อบังคับอ่ืนในส<วนท่ีมีบัญญัติไว-แล-วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย-งกับบทแห<งพระราชบัญญัตินี้ ให-ใช-พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม” หมายความว<า การปรับปรุงเก่ียวกับสิทธิ และ

การถือครองในท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดท่ีอยู<อาศัยในท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้น โดย
รัฐนําท่ีดินของรัฐ หรือท่ีดินท่ีรัฐจัดซ้ือหรือเวนคืนจากเจ-าของท่ีดิน ซ่ึงมิได-ทําประโยชน2ในท่ีดินนั้นด-วย
ตนเอง หรือมีท่ีดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือจัดให-แก<เกษตรกรผู-ไม<มีท่ีดินของตนเองหรือ
เกษตรกรท่ีมีท่ีดินเล็กน-อยไม<เพียงพอแก<การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได-เช<าซ้ือ เช<าหรือเข-าทํา
ประโยชน2โดยรัฐให-ความช<วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและป7จจัย
การผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหน<ายให-เกิดผลดียิ่งข้ึน 

“เขตปฏิรูปท่ีดิน” หมายความว<า เขตท่ีดินท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดเป3นเขตปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๙๒/ตอนท่ี ๕๔/ฉบับพิเศษ หน-า ๑๐/๕ มีนาคม ๒๕๑๘ 
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“ท่ีดินของรัฐ” หมายความว<า บรรดาท่ีดินท้ังหลายอันเป3นทรัพย2สินของแผ<นดิน 
หรือสาธารณสมบัติของแผ<นดินตามประมวลกฎหมายแพ<งและพาณิชย2 และท่ีดินในเขตปLาสงวน
แห<งชาติ ท่ีรัฐมนตรีว<าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2ได-อนุมัติให-บุคคลเข-าอยู<อาศัยหรือทํา
ประโยชน2 ตามกฎหมายว<าด-วยปLาสงวนแห<งชาติ 

“เจ-าของท่ีดิน” หมายความว<า ผู-มีสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
“เกษตรกรรม” หมายความว<า การทํานา ทําไร< ทําสวน เลี้ยงสัตว2 เลี้ยงสัตว2น้ํา และ

กิจการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีว<าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2กําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

“เกษตรกร”๒ หมายความว<า ผู-ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป3นหลัก และให-
หมายความรวมถึงบุคคลผู-ยากจนหรือผู-จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผู-เป3นบุตรของเกษตรกร 
บรรดาซ่ึงไม<มีท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเป3นของตนเองและประสงค2จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป3น
หลัก ตามหลักเกณฑ2และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาด-วย 

“สถาบันเกษตรกร” หมายความว<า กลุ<มเกษตรกร สหกรณ2การเกษตร ชุมนุม
สหกรณ2การเกษตรตามกฎหมายว<าด-วยสหกรณ2 

“การเช<าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม” หมายความว<า การเช<าหรือการเช<าช<วงโดยได-รับ
ความยินยอมจากผู-ให-เช<าซ่ึงท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ไม<ว<าการเช<าหรือเช<าช<วงนั้นจะมีหลักฐานเป3น
หนังสือหรือไม<ก็ตาม และหมายความรวมถึงการยินยอมให-ใช-ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยได-รับค<าเช<า
ท่ีดิน และการทํานิติกรรมอ่ืนใดเพ่ือเป3นการอําพรางการเช<าดังกล<าว 

“ค<าเช<าท่ีดิน” หมายความว<า ผลิตผลเกษตรกรรม เงิน หรือทรัพย2สินอ่ืนใด ซ่ึงเป3น
ค<าตอบแทนการเช<าท่ีดิน และหมายความรวมถึงประโยชน2อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป3นเงินได-ท่ีผู-ให-เช<า
ท่ีดินหรือบุคคลอ่ืนได-รับเพ่ือตอบแทนการให-เช<าท่ีดินท้ังโดยทางตรงหรือทางอ-อม 

“เจ-าของท่ีดินผู-ประกอบเกษตรกรรมด-วยตนเอง” หมายความว<า เจ-าของท่ีดินผู-ซ่ึง
ดําเนินการผลิตด-านเกษตรกรรม โดยเป3นผู-ลงทุนและได-ผลประโยชน2จากการผลิตนั้นโดยตรง และไม<
เป3นผู-ให-เช<าท่ีดินนั้น 

“บุคคลในครอบครัวเดียวกัน” หมายความว<า คู<สมรส และผู-สืบสันดานท่ียังไม<บรรลุ
นิติภาวะ 

“พนักงานเจ-าหน-าท่ี” หมายความว<า ผู- ซ่ึงรัฐมนตรีแต<งต้ังให-ปฏิบั ติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว<า คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
“คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด”๓ (ยกเลิก) 
“รัฐมนตรี” หมายความว<า รัฐมนตรีผู-รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๔  ให-รัฐมนตรีว<าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว<าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ2 และรัฐมนตรีว<าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให-มีอํานาจ
                                                 

๒ มาตรา ๔ นิยามคําว<า “เกษตรกร” แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๓ มาตรา ๔ นิยามคําว<า “คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แต<งต้ังพนักงานเจ-าหน-าท่ีกับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส<วนท่ีเก่ียวกับ
อํานาจหน-าท่ีของแต<ละกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับได- 
 

หมวด ๑ 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

   
 

มาตรา ๖  ให-จัดต้ังสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมข้ึนในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ2 มีวัตถุประสงค2เพ่ือดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เรียก
โดยย<อว<า ส.ป.ก. 

 
มาตรา ๗  ให- ส.ป.ก. เป3นทบวงการเมือง มีฐานะเทียบเท<ากรม โดยมีเลขาธิการ

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเป3นหัวหน-าสํานักงาน 
 
มาตรา ๘  ให- ส.ป.ก. มีอํานาจหน-าท่ีดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๙  ให-จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกว<า กองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม ในกระทรวงการคลัง ประกอบด-วยเงินและทรัพย2สินตามมาตรา ๑๐ เพ่ือเป3นทุน
หมุนเวียนและใช-จ<ายเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

รายได-ท่ี ส.ป.ก. ได-รับจากการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมให-นําส<งเข-าบัญชีกองทุน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยไม<ต-องนําส<งคลังเป3นรายได-แผ<นดิน 

การใช-จ<ายเงินของกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมให-กระทําได-เฉพาะการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ให-กระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินของกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และ
เบิกจ<ายเงินจากกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือใช-จ<ายตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  กองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมประกอบด-วย 
(๑) เงินท่ีได-รับจากงบประมาณแผ<นดิน 
(๒) เงินหรือทรัพย2สินอ่ืนท่ีได-รับจากรัฐบาลหรือจากแหล<งต<าง ๆ ภายในประเทศ 

หรือต<างประเทศ หรือองค2การระหว<างประเทศหรือบุคคลอ่ืน 
(๓) เงินท่ีได-รับจากกองทุนสงเคราะห2เกษตรกร ตามกฎหมายว<าด-วยกองทุน

สงเคราะห2เกษตรกร 
(๔) เงิน ดอกผลหรือผลประโยชน2ใด ๆ ท่ี ส.ป.ก. ได-รับเก่ียวกับการดําเนินการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
                                                                                                                                            

๔ มาตรา ๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๑  เม่ือได-มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินตามมาตรา ๒๕ ใช-

บังคับในท-องท่ีจังหวัดใดแล-ว ให-จัดต้ังสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดข้ึนสังกัดสํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยให-มีอํานาจหน-าท่ีในการดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามท่ี
คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกําหนด 

ในกรณีท่ีได-กําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินเขตหนึ่งเขตใดคลุมท่ีดินในเขตของสองจังหวัดข้ึน
ไป คณะกรรมการจะมอบหมายให-สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดใดมีอํานาจหน-าท่ีดําเนินการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตลอดเขตปฏิรูปท่ีดินนั้นก็ได- ไม<ว<าจะมีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินในจังหวัดท่ี
เก่ียวข-องนั้นหรือไม< 

ให-สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามมาตรา ๖ ทําหน-าท่ีสํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินกรุงเทพมหานครด-วย 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 
   

 
มาตรา ๑๒๕  ให- มีคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ประกอบด-วย

รัฐมนตรีว<าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2เป3นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 
ปลัดกระทรวงพาณิชย2 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน 
อธิบดีกรมปศุสัตว2 อธิบดีกรมปLาไม- อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน อธิบดีกรมส<งเสริม
การเกษตร อธิบดีกรมส<งเสริมสหกรณ2 เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* อธิบดี
กรมส<งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมธนารักษ2 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู-อํานวยการสํานักงบประมาณ 
ผู-จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ2การเกษตร ประธานคณะกรรมการกลางกลุ<มเกษตรกร
แห<งประเทศไทย ประธานชุมนุมสหกรณ2การเกษตรแห<งประเทศไทย และอธิบดีกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ7Uง* เป3นกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกไม<เกินเก-าคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต<งต้ังจากผู-แทน
เกษตรกรหกคนและผู-ทรงคุณวุฒิ ไม< เกินสามคน ให- เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมเป3นกรรมการและเลขานุการ 

เม่ือได-มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินตามมาตรา ๒๕ ใช-บังคับในท-องท่ี
กรุงเทพมหานครแล-ว ให-คณะกรรมการทําหน-าท่ีคณะกรรมการปฏิรูป ท่ีดินจังหวัดสําหรับ
กรุงเทพมหานครด-วย 

 
มาตรา ๑๓๖  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๒ วรรคสอง เม่ือได-มีพระราชกฤษฎีกากําหนด

เขตปฏิรูป ท่ี ดินตามมาตรา ๒๕ ใช- บังคับในเขตอําเภอหนึ่ งอําเภอใดในจังหวัดใดแล-ว ให- มี
                                                 

๕ มาตรา ๑๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๒ 

๖ มาตรา ๑๓ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมประจําจังหวัดข้ึนคณะหนึ่งในจังหวัดนั้น เรียกว<า 
“คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด” ประกอบด-วยผู-ว<าราชการจังหวัดเป3นประธานกรรมการ เกษตร
จังหวัด ปศุสัตว2จังหวัด ปLาไม-จังหวัด ประมงจังหวัด ผู-แทนกรมชลประทาน ผู-แทนกรมพัฒนาท่ีดิน 
สหกรณ2จังหวัด พาณิชย2จังหวัด เจ-าพนักงานท่ีดินจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผู-เป3นหัวหน-า
ประจําก่ิงอําเภอในท-องท่ีท่ีมีการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พัฒนาการจังหวัด ผู-แทนกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ* ราชพัสดุจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู-แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ2
การเกษตร ผู-แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นอีกสี่คนซ่ึงรัฐมนตรีแต<งต้ัง และผู-แทนกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ7Uง* เป3นกรรมการ และปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเป3นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๔  ให-กรรมการซ่ึงได-รับแต<งต้ังตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มีวาระอยู<

ในตําแหน<งคราวละสองป4 
ในกรณีท่ีมีการแต<งต้ังกรรมการในระหว<างท่ีกรรมการซ่ึงแต<งต้ังไว-แล-วยังมีวาระอยู<

ในตําแหน<ง ให-ผู-ได-รับแต<งต้ังซ<อมนั้นอยู<ในตําแหน<งเท<ากับวาระท่ีเหลืออยู<ของกรรมการซ่ึงได-แต<งต้ังไว-
แล-วนั้น 

กรรมการซ่ึงพ-นจากตําแหน<งอาจได-รับแต<งต้ังเป3นกรรมการอีกได- 
 
มาตรา ๑๕  กรรมการซ่ึงได-รับแต<งต้ังต-องไม<เป3นผู-มีส<วนได-เสียในสัญญากับ ส.ป.ก. 

หรือในกิจการท่ีกระทําให-แก< ส.ป.ก.  ท้ังนี้ ไม<ว<าโดยทางตรงหรือทางอ-อม 
 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ-นจากตําแหน<งตามวาระตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง 

กรรมการซ่ึงได-รับแต<งต้ังพ-นจากตําแหน<งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีมีอํานาจแต<งต้ัง แล-วแต<กรณี ให-ออก 
(๔) มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๕ 
 
มาตรา ๑๗  การประชุมคณะกรรมการต-องมีกรรมการมาประชุมไม<น-อยกว<าก่ึง

จํานวนของกรรมการท้ังหมด จึงจะเป3นองค2ประชุม 
ถ-าประธานกรรมการไม<อยู<ในท่ีประชุม หรือไม<สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-กรรมการ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป3นประธานในท่ีประชุม 
 
มาตรา ๑๘  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให-ถือเสียงข-างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให-มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ-าคะแนนเสียงเท<ากัน ให-ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป3นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๙  ให-คณะกรรมการมีอํานาจหน-าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนด

นโยบาย มาตรการ ข-อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปท่ีดินของ ส.ป.ก. ตลอดจน
การควบคุมการบริหารงานของ ส.ป.ก. รวมท้ังอํานาจหน-าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต<อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) จัดหาท่ีดินของรัฐเพ่ือนํามาใช-ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(๒) พิจารณากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินตามมาตรา ๒๕ การจัดซ้ือหรือเวนคืนท่ีดินตาม

มาตรา ๒๙ และการกําหนดเนื้อท่ีท่ีดินท่ีจะให-เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเช<าระยะยาว หรือเช<า
ซ้ือตามมาตรา ๓๐ 

(๓) พิจารณาการกําหนดแผนผังและการจัดแบ<งแปลงท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
(๔) พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตลอดจน

งบค<าใช-จ<ายของ ส.ป.ก. เสนอรัฐมนตรี 
(๕) พิจารณากําหนดแผนการผลิตและการจําหน<ายผลิตผลเกษตรกรรมในเขตปฏิรูป

ท่ีดิน เพ่ือยกระดับรายได- และคุ-มครองผลประโยชน2ของเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร 
(๖) พิจารณากําหนดแผนการส<งเสริม และบํารุงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

รวมถึงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพผลิตผล
เกษตรกรรม ตลอดจนสวัสดิการ การสาธารณูปโภค การศึกษาและการสาธารณสุขของเกษตรกร 

(๗) กําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการและเง่ือนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร ซ่ึงจะมีสิทธิได-รับท่ีดินจากการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตลอดจนแบบสัญญาเช<าและเช<า
ซ้ือท่ีจะทํากับเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรผู-ได-รับท่ีดิน 

(๘) กําหนดระเบียบการให-เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผู-ได-รับท่ีดินจากการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมปฏิบัติเก่ียวกับการเข-าทําประโยชน2ในท่ีดินและปฏิบัติตามแผนการผลิต
และการจําหน<ายผลิตผลเกษตรกรรม 

(๙) กําหนดหลักเกณฑ2และวิธีการว<าด-วยการให-เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใน
เขตปฏิรูปท่ีดินกู-ยืมจาก ส.ป.ก. ตลอดจนเง่ือนไขของการกู-ยืมโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

(๑๐) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการจัดการทรัพย2สินและหนี้สินของเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรผู-ได-รับท่ีดินจากการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตลอดจนการควบคุมดูแลกิจการอ่ืน 
ๆ ภายในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

(๑๑) ติดตามการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ให-เป3นไปตามแผนงานและโครงการท่ีได-รับ
อนุมัติ ตลอดจนกําหนดมาตรการแก-ไขป7ญหาต<าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

(๑๒) กําหนดกิจการและระเบียบการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. 
หรือสนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค2ของการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 
มาตรา ๒๐  ให-คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดมีอํานาจหน-าท่ีและความรับผิดชอบ

ในการกําหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติงานของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด และให-มีอํานาจหน-าท่ี
และความรับผิดชอบ ดังต<อไปนี้ 

(๑) พิจารณาให-ความเห็นชอบแผนงาน โครงการและค<าใช-จ<ายของสํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 

(๒) ติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด ให-เป3นไปตาม
แผนงานและโครงการท่ีได-รับอนุมัติ ตลอดจนดําเนินการแก-ไขป7ญหาต<าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน 

(๓) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงแผนงาน โครงการ งบค<าใช-จ<ายและวิธี
ปฏิบัติงานของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) จัดทํางบประมาณค<าใช-จ<ายตามโครงการการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมแต<ละ
โครงการเพ่ือเสนอต<อคณะกรรมการ 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเงินและกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมตามระเบียบหรือข-อบังคับหรือมติของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(๖) วางระเบียบหรือข-อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดเท<าท่ีไม<ขัดหรือแย-งกับระเบียบหรือข-อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๑  ให-คณะกรรมการหรือคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดมีอํานาจแต<งต้ัง

อนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือพิจารณาเรื่องต<าง ๆ หรือปฏิบัติงานอย<างหนึ่งอย<างใดตามท่ี
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดมอบหมาย 

การประชุมของอนุกรรมการ ให-นําความในมาตรา ๑๗ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๒  ภายในกําหนด ๙๐ วัน นับแต<วันสิ้นป4งบประมาณทุกป4 ให-รัฐมนตรี

ประกาศรายงานรับจ<ายเงินของ ส.ป.ก. ในราชกิจจานุเบกษา 
รายงานการรับจ<ายเงินตามวรรคหนึ่ง เม่ือคณะกรรมการตรวจเงินแผ<นดินได-

ตรวจสอบแล-ว ให-ทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอรัฐสภาทราบ 
 
มาตรา ๒๓  ให-พนักงานเจ-าหน- าท่ี มี อํานาจเข-าไปตรวจสอบการประกอบ

เกษตรกรรม หรือการทําประโยชน2หรือกิจการอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
ในระหว<างเวลาพระอาทิตย2ข้ึนถึงพระอาทิตย2ตก และให-แสดงบัตรประจําตัวต<อผู-ท่ีเก่ียวข-อง ให-
เจ-าของหรือผู-ครอบครองท่ีดินหรือผู-ท่ีเก่ียวข-องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจําตัวให-เป3นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๒๔  ให-ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขาธิการสํานักงานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและพนักงาน
เจ-าหน-าท่ี เป3นเจ-าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   

 
มาตรา ๒๕  การกําหนดเขตท่ีดินในท-องท่ีใดให-เป3นเขตปฏิรูปท่ีดินให-ตราเป3นพระ

ราชกฤษฎีกา 
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให-มีแผนท่ีแสดงเขตและระบุท-องท่ีท่ีอยู<ในเขต

ปฏิรูปท่ีดินแนบท-ายพระราชกฤษฎีกานั้นด-วย แผนท่ีดังกล<าวให-ถือเป3นส<วนหนึ่งแห<งพระราชกฤษฎีกา 
การกําหนดเขตท่ีดินให-เป3นเขตปฏิรูปท่ีดินตามวรรคหนึ่ง ให-กําหนดเฉพาะท่ีดินท่ีจะ

ดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เว-นแต<ในกรณีท่ีจําเป3นจะถือเขตของตําบลหรืออําเภอเป3น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หลักก็ได- โดยให-ดําเนินการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินในเขตท-องท่ีอําเภอท่ีมีเกษตรกรผู-ไม<มีท่ีดินประกอบ
เกษตรกรรมเป3นของตนเอง หรือมีท่ีดินเล็กน-อยไม<เพียงพอแก<การครองชีพ หรือต-องเช<าท่ีดินของผู-อ่ืน
ประกอบเกษตรกรรมอยู<เป3นจํานวนมาก ตลอดจนท่ีมีผลผลิตต<อไร<ตํ่าเป3นเกณฑ2ในการจัดอันดับ
ความสําคัญในการกําหนดเขตก<อนหลัง ในกรณีท่ีถือเขตของตําบลหรืออําเภอเป3นเขตปฏิรูปท่ีดินนั้น 
ให-หมายถึงเฉพาะท่ีตั้งอยู<นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล๗ 

ให-ดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชักช-า และให-ดําเนินการสํารวจท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม และวางโครงการเพ่ือดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในท-องท่ีทุกจังหวัดท่ัว
ราชอาณาจักร ให-เสร็จภายในสามป4นับแต<วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ 

 
มาตรา ๒๕ ทวิ๘  ถ-าท่ีดินท่ี ส.ป.ก. ได-มาเป3นแปลงเล็กแปลงน-อยและมิได-อยู<ในเขต

ปฏิรูปท่ีดิน ให- ส.ป.ก. มีอํานาจจัดท่ีดินนั้นให-กับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได- ตามมาตรา ๓๐ 
เสมือนว<าเป3นท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยไม<ต-องดําเนินการกําหนดเขตท่ีดินในท-องท่ีนั้นให-เป3นเขต
ปฏิรูปท่ีดินตามมาตรา ๒๕ 

 
มาตรา ๒๖๙  เม่ือได-มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินใช-บังคับในท-องท่ีใด

แล-ว 
(๑) ถ-าในเขตปฏิรูปท่ีดินนั้นมีท่ีดินอันเป3นสาธารณสมบัติของแผ<นดินสําหรับพลเมือง

ใช-ร<วมกัน แต<พลเมืองเลิกใช-ประโยชน2ในท่ีดินนั้น หรือได-เปลี่ยนสภาพจากการเป3นท่ีดินสําหรับ
พลเมืองใช-ร<วมกันก็ดี หรือพลเมืองยังใช-ประโยชน2ในท่ีดินนั้นอยู< หรือยังไม<เปลี่ยนสภาพจากการเป3น
ท่ีดินสําหรับพลเมืองใช-ร<วมกัน เม่ือได-จัดท่ีดินแปลงอ่ืนให-พลเมืองใช-ร<วมกันแทน โดยคณะกรรมการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วก็ดี ให-พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินนั้นมีผลเป3นการถอน
สภาพการเป3นสาธารณสมบัติของแผ<นดินสําหรับท่ีดินดังกล<าวโดยมิต-องดําเนินการถอนสภาพตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน และให- ส.ป.ก. มีอํานาจนําท่ีดินนั้นมาใช-ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมได- 

(๒) ถ-าในเขตปฏิรูปท่ีดินนั้นมีท่ีดินอันเป3นสาธารณสมบัติของแผ<นดินสําหรับใช-เพ่ือ
ประโยชน2ของแผ<นดินโดยเฉพาะ หรือท่ีดินท่ีได-สงวนหรือหวงห-ามไว-ตามความต-องการของทาง
ราชการ เม่ือกระทรวงการคลังได-ให-ความยินยอมแล-ว ให-พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินนั้นมี
ผลเป3นการถอนสภาพการเป3นสาธารณสมบัติของแผ<นดินสําหรับท่ีดินดังกล<าว โดยมิต-องดําเนินการ
ถอนสภาพตามกฎหมายว<าด-วยท่ีราชพัสดุ และให- ส.ป.ก. มีอํานาจนําท่ีดินนั้นมาใช-ในการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมได- 

(๓) ถ-าในเขตปฏิรูปท่ีดินนั้นมีท่ีดินอันเป3นสาธารณสมบัติของแผ<นดินซ่ึงเป3นท่ีดินรก
ร-างว<างเปล<า หรือท่ีดินซ่ึงมีผู-เวนคืนหรือทอดท้ิง หรือกลับมาเป3นของแผ<นดินโดยประการอ่ืนตาม

                                                 
๗ มาตรา ๒๕ วรรคสาม แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๘ มาตรา ๒๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๒ 
๙ มาตรา ๒๖ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กฎหมายท่ีดิน และท่ีดินนั้นอยู<นอกเขตปLาไม-ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ให- ส.ป.ก. มีอํานาจนําท่ีดิน
นั้นมาใช-ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมได- 

(๔) ถ-าเป3นท่ีดินในเขตปLาสงวนแห<งชาติ เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติให-ดําเนินการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในท่ีดินเขตปLาสงวนแห<งชาติส<วนใดแล-ว เม่ือ ส.ป.ก. จะนําท่ีดินแปลงใดในส<วน
นั้นไปดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ให-พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินมีผลเป3นการ
เพิกถอนปLาสงวนแห<งชาติในท่ีดินแปลงนั้น และให- ส.ป.ก. มีอํานาจนําท่ีดินนั้นมาใช-ในการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมได-โดยไม<ต-องดําเนินการเพิกถอนตามกฎหมายปLาสงวนแห<งชาติ 

เพ่ือประโยชน2ในการดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตาม (๔) ให-พนักงาน
เจ-าหน-าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้เป3นพนักงานเจ-าหน-าท่ีตามพระราชบัญญัติปLาสงวนแห<งชาติ และมี
อํานาจในการให-เช<าท่ีดินอันเป3นปLาสงวนแห<งชาติดังกล<าวได- และให-ค<าเช<าท่ีได-มาตกเป3นของกองทุน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 
มาตรา ๒๗  เม่ือได-มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินใช-บังคับในท-องท่ีใด

แล-ว ภายในเขตปฏิรูปท่ีดิน ให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีหรือผู-ซ่ึงปฏิบัติงานร<วมกับพนักงานเจ-าหน-าท่ีมี
อํานาจ ดังต<อไปนี้ 

(๑) เข-าไปทําการอันจําเป3นเพ่ือการสํารวจรังวัดได- แต<ต-องแจ-งให-เจ-าของหรือผู-
ครอบครองท่ีดินทราบเสียก<อน 

(๒) ทําเครื่องหมายขอบเขตหรือแนวเขตโดยป7กหลักหรือขุดร<องแนว ในกรณีท่ีต-อง
สร-างหมุดหลักฐานการแผนท่ีในท่ีดินของผู-ใด ก็ให-มีอํานาจสร-างหมุดหลักฐานลงได-ตามความจําเป3น 

เม่ือมีความจําเป3นและโดยสมควร พนักงานเจ-าหน-าท่ีมีอํานาจขุดดิน ตัดรานก่ิงไม-
และกระทําการอย<างอ่ืนแก<สิ่งท่ีกีดขวางการสํารวจรังวัดได-เท<าท่ีจําเป3น  ท้ังนี้ ให-คํานึงถึงการท่ีจะให-
เจ-าของหรือผู-ครอบครองอสังหาริมทรัพย2ได-รับความเสียหายน-อยท่ีสุด 

ให-เจ-าของหรือผู-ครอบครองท่ีดินและผู-ท่ีเก่ียวข-องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๒๘  ภายในระยะเวลาสามป4 นับแต<วันท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูป

ท่ีดินตามมาตรา ๒๕ ใช-บังคับ ห-ามมิให-ผู-ใดจําหน<ายด-วยประการใด ๆ หรือก<อให-เกิดภาระติดพันใด ๆ 
ซ่ึงท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน เว-นแต<ได-รับอนุญาตเป3นหนังสือจากคณะกรรมการหรือผู-ซ่ึงคณะกรรมการ
มอบหมาย 

ในกรณีท่ี ส.ป.ก. จัดซ้ือหรือดําเนินการเวนคืนท่ีดินนั้น ถ-ามีการกระทําอันเป3นการ
ฝLาฝVนความในวรรคหนึ่ง และเป3นทรัพย2สินหรือสิ่งท่ีก<อให-เกิดความเสียหายหรือกีดขวางการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ให-คณะกรรมการหรือผู-ซ่ึงได-รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเป3น
หนังสือให-เจ-าของหรือผู-ครอบครองท่ีดินทําการรื้อถอนเสียได-ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ-าเจ-าของ
หรือผู-ครอบครองท่ีดินไม<ปฏิบัติตาม ให-คณะกรรมการหรือผู-ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจ
ดําเนินการรื้อถอนโดยเจ-าของหรือผู-ครอบครองท่ีดินดังกล<าวจะเรียกร-องค<าเสียหายมิได- และต-องเป3น
ผู-เสียค<าใช-จ<ายในการรื้อถอนนั้นด-วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๙  ในเขตปฏิรูปท่ีดิน เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเห็นว<า ท่ีดินบริเวณใด
สมควรดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ให- ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซ้ือหรือดําเนินการเวนคืนท่ีดินได- 
ดังต<อไปนี้ 

(๑) ท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงมีเนื้อท่ีรวมกันเกินกว<าห-าสิบไร< ซ่ึงบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกันไม<ว<าคนหนึ่งหรือหลายคนเป3นเจ-าของท่ีดินผู-ประกอบเกษตรกรรมด-วยตนเอง ให- ส.
ป.ก. มีอํานาจจัดซ้ือหรือดําเนินการเวนคืนท่ีดินส<วนท่ีเกินกว<าห-าสิบไร< 

(๒) ถ-าท่ีดินดังกล<าวใน (๑) มีเนื้อท่ีรวมกันเกินกว<าหนึ่งร-อยไร< และเจ-าของท่ีดินผู-
ประกอบเกษตรกรรมด-วยตนเองใช-เพ่ือการเลี้ยงสัตว2จําพวกสัตว2ใหญ<ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ชนิด จํานวน และเง่ือนไขในราชกิจจานุเบกษา ให- ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซ้ือหรือดําเนินการเวนคืนท่ีดิน
ส<วนท่ีเกินกว<าหนึ่งร-อยไร< 

ถ-าเจ-าของท่ีดินรายใดมีความประสงค2จะประกอบเกษตรกรรมด-วยตนเองใน
ท่ีดินเกินกว<าตามท่ีกล<าวไว-ใน (๑) หรือ (๒) และแสดงได-ว<าตนได-ประกอบเกษตรกรรมในท่ีดินด-วย
ตนเองเกินกว<าท่ีกล<าวไว-ใน (๑) หรือ (๒) อยู<แล-วไม<ตํ่ากว<าหนึ่งป4ก<อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ 
และแสดงได-ว<าตนมีความสามารถและมีป7จจัยท่ีจะทําท่ีดินนั้นให-เป3นประโยชน2ทางเกษตรกรรมได- ท้ัง
ตนจะเป3นผู-ประกอบเกษตรกรรมในท่ีดินนั้นด-วยตนเอง ให-ยื่นคําร-องต<อพนักงานเจ-าหน-าท่ีพร-อมท้ัง
แสดงหลักฐานอ-างอิงประกอบคําร-อง เม่ือพนักงานเจ-าหน-าท่ีได-สอบสวนแล-ว ให-รายงานต<อ
คณะกรรมการ ถ-าคณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาต ก็ให-กําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตเสนอรัฐมนตรี
พิจารณา หากรัฐมนตรีเห็นชอบก็ให-อนุญาตให-ผู-ร-องขอนั้นมีสิทธิในท่ีดินนั้นต<อไป แต<ต-องไม<เกินหนึ่ง
พันไร< ในกรณีท่ีผู-ร-องขอได-รับสิทธิในท่ีดังกล<าวไม<ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด ให- ส.
ป.ก. มีอํานาจจัดซ้ือหรือดําเนินการเวนคืนท่ีดินท่ีได-รับเพ่ิมข้ึนนั้นเพ่ือใช-ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมต<อไป 

ในกรณีท่ีเจ-าของท่ีดินรายใดได-แสดงว<าตนได-ประกอบเกษตรกรรมในท่ีดินด-วย
ตนเองเกินกว<าหนึ่งพันไร<อยู<แล-วไม<ตํ่ากว<าหนึ่งป4ก<อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ และมีความ
ประสงค2จะประกอบเกษตรกรรมด-วยตนเองในท่ีดินนั้นต<อไป ให-คณะกรรมการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ2ต<อไปนี้ 

ก. ได-ลงทุนในกิจกรรมการเกษตรในท่ีดินนั้นไปแล-วเป3นจํานวนมากและการ
ลงทุนนั้นได-กระทําไปด-วยการส<งเสริมของรัฐ 

ข. เป3นการประกอบการเพ่ือพัฒนาวิทยาการเกษตรแผนใหม< หรือท่ียังมีความ
ต-องการอยู<มากภายในประเทศหรือเพ่ือการส<งออก 

ค. ในการท่ีจะประกอบกิจการได-ต<อไปนั้นจะต-องมีลักษณะท่ีช<วยพัฒนาการ
เกษตร และช<วยเหลือเกษตรกรในด-านป7จจัยการผลิต เพ่ือส<งเสริมผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรได-อย<างกว-างขวางในเรื่องการสาธิต และเป3นตลาดรับซ้ือผลิตผลเกษตรกรรมจากเกษตรกร
โดยตรง 

ง. เม่ือพ-นสิบห-าป4 หากสถาบันเกษตรกรมีความต-องการและสามารถท่ีจะเป3นผู-
ถือหุ-นในกิจการนั้น เจ-าของท่ีดินต-องยินยอมให-สถาบันเกษตรกรถือหุ-นในกิจการนั้นไม<น-อยกว<าร-อยละ
หกสิบของจํานวนหุ-นท้ังหมด  ท้ังนี้ ให-เป3นไปตามวิธีการและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ถ-าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอนุญาต ก็ให-กําหนดเง่ือนไขในการ
อนุญาต เสนอรัฐมนตรีพิจารณา หากรัฐมนตรีเห็นชอบก็ให-อนุญาตให-ผู-ร-องขอนั้นมีสิทธิในท่ีดินนั้น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ต<อไป ในกรณีท่ีผู-ร-องขอได-รับสิทธิในท่ีดินดังกล<าวไม<ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด ให- ส.
ป.ก. มีอํานาจจัดซ้ือ หรือดําเนินการเวนคืนท่ีดินท่ีได-รับเพ่ิมข้ึนนั้น เพ่ือใช-ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมต<อไป 

(๓) ท่ีดินแปลงใดถ-าเจ-าของไม<ได-ใช-ท่ีดินประกอบเกษตรกรรมด-วยตนเอง หรือมิได-
ใช-ประกอบเกษตรกรรมอย<างใดหรือประกอบเกษตรกรรมเล็กน-อย หรือประกอบเกษตรกรรมบางส<วน
เพียงเป3นการแสดงสิทธิในท่ีดิน ให- ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซ้ือหรือดําเนินการเวนคืนท่ีดินนั้นได-ในส<วนท่ี
เกินกว<ายี่สิบไร< 

ถ-าเจ-าของท่ีดินตาม (๓) มีความประสงค2จะประกอบเกษตรกรรมด-วยตนเองและ
แสดงได-ว<าตนมีความสามารถและมีป7จจัยท่ีจะทําท่ีดินนั้นให-เป3นประโยชน2ทางเกษตรกรรมได- ท้ังตน
จะเป3นผู-ประกอบเกษตรกรรมในท่ีดินนั้นด-วยตนเอง ให-ยื่นคําร-องต<อพนักงานเจ-าหน-าท่ีพร-อมท้ังแสดง
หลักฐานอ-างอิงประกอบคําร-อง เม่ือพนักงานเจ-าหน-าท่ีได-สอบสวนแล-ว ให-รายงานต<อคณะกรรมการ
หรือผู-ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายเพ่ือพิจารณาอนุญาตให-ผู-ร-องขอนั้นมีสิทธิในท่ีดินต<อไป ตามขนาด
ใน (๑) หรือ (๒) แล-วแต<กรณี และให-คณะกรรมการกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาต ในกรณีผู-ได-รับสิทธิ
ในท่ีดินดังกล<าวไม<ปฏิบัติตามเง่ือนไข ให- ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซ้ือหรือดําเนินการเวนคืนท่ีดินนั้นเพ่ือใช-
ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมต<อไป 

บทบัญญัติในมาตรานี้ มิให-ใช-บังคับแก<ท่ีดินบรรดาท่ีเป3นของทบวงการเมือง องค2การ
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันเกษตรกร หรือท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในการจัดซ้ือท่ีดินตามมาตรานี้ ถ-าเจ-าของท่ีดินประสงค2จะขายท่ีดินของตนให-
ท้ังหมด ก็ให- ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซ้ือได-๑๐ 

 
มาตรา ๓๐๑๑  บรรดาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย2ท่ี ส.ป.ก. ได-มา ให- ส.ป.ก. มีอํานาจ

จัดให-เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได-ตามหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด  
ท้ังนี้ ตามขนาดการถือครองในท่ีดินดังกล<าวต<อไปนี้ 

(๑) จํานวนท่ีดินไม<เกินห-าสิบไร< สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซ่ึง
ประกอบเกษตรกรรมอย<างอ่ืนนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว2ใหญ<ตาม (๒) 

(๒) จํานวนท่ีดินไม<เกินหนึ่งร-อยไร< สําหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 
ซ่ึงใช-ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว2ใหญ<ตามท่ีรัฐมนตรีว<าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2ประกาศ
กําหนด 

(๓) จํานวนท่ีดินท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรสําหรับสถาบันเกษตรกร  ท้ังนี้ โดย
คํานึงถึงประเภทและลักษณะการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ ง ถ-าเป3นการจัดให- เกษตรกร และเป3นท่ีดินท่ี
คณะกรรมการกําหนดมิให-มีการโอนสิทธิในท่ีดินก็ให-จัดให-เกษตรกรเช<า ในกรณีอ่ืนให-จัดให-เกษตรกร
เช<าหรือเช<าซ้ือตามท่ีเกษตรกรแสดงความจํานง ถ-าเป3นการจัดให-สถาบันเกษตรกรให-จัดให-สถาบัน
เกษตรกรเช<า 
                                                 

๑๐ มาตรา ๒๙ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๑ มาตรา ๓๐ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บรรดาท่ีดินท่ี ส.ป.ก. ได-มา ถ-าเป3นท่ีดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู<แล-วเกิน
จํานวนท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งก<อนเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด เม่ือเกษตรกรดังกล<าวยื่นคําร-องและ
ยินยอมชําระค<าเช<า หรือค<าชดเชยท่ีดินในอัตราหรือจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
สําหรับท่ีดินส<วนท่ีเกินตามวรรคหนึ่งให-คณะกรรมการจัดท่ีดินให-เกษตรกรเช<าหรือจัดให- แล-วแต<กรณี 
ตามจํานวนท่ีเกษตรกรถือครองได- แต<เม่ือรวมกันแล-วต-องไม<เกินหนึ่งร-อยไร< ในการกําหนดอัตราค<าเช<า
หรือค<าชดเชยท่ีดินดังกล<าว ต-องคํานึงถึงระยะเวลาและวิธีการท่ีเกษตรกรได-ท่ีดินนั้นมา ความสามารถ
ในการทําประโยชน2 ประเภทของเกษตรกรรม และการทําประโยชน2ท่ีได-ทําไว-แล-วในท่ีดินนั้น 

ในการจัดท่ีดินให-เกษตรกรตามวรรคสาม ถ-าเกษตรกรได-เข-าครอบครองท่ีดิน
ดังกล<าวก<อน พ.ศ. ๒๕๑๐ ให-เรียกเก็บเฉพาะค<าธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และค<าปรับปรุง
พัฒนาท่ีดินท่ี ส.ป.ก. ดําเนินการให-ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนด เฉพาะส<วนท่ีไม<เกินห-าสิบไร< 

นอกจากการจัดท่ีดินให-แก<บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให- ส.ป.ก. มีอํานาจจัดท่ีดิน
หรืออสังหาริมทรัพย2ให-แก<บุคคลใดเช<า เช<าซ้ือ ซ้ือ หรือเข-าทําประโยชน2 เพ่ือใช-สําหรับกิจการอ่ืนท่ี
เป3นการสนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินตามท่ีรัฐมนตรีว<าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาได-  ท้ังนี้  ตามขนาดการถือครองในท่ีดินท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ซ่ึงต-องไม<เกินห-าสิบไร< ส<วนหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไข ในการอนุญาตหรือการให-ผู-
ได-รับอนุญาตถือปฏิบัติให-เป3นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

การจัดท่ีดินให-เช<าหรือเช<าซ้ือตามมาตรานี้ไม<อยู<ภายใต-บังคับแห<งกฎหมาย เก่ียวกับ
การควบคุมการเช<าหรือเช<าซ้ือ และสิทธิการเช<าหรือเช<าซ้ือดังกล<าวจะโอนแก<กันได-หรือตกทอดทาง
มรดกได-เฉพาะตามหลักเกณฑ2 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ถ-าเกษตรกรผู-ใดต-องการมีสิทธิในท่ีดินหรือขอเช<าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

เกินกว<าท่ีกําหนดไว-ตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๒) และแสดงได-ว<าตนมีความสามารถและมีป7จจัยท่ีจะ
ทําท่ีดินท่ีขอเพ่ิมนั้นให-เป3นประโยชน2ในทางเกษตรกรรมได- ท้ังตนจะเป3นผู-ประกอบเกษตรกรรมใน
ท่ีดินนั้นด-วยตนเอง ให-ทําคําร-องยื่นต<อพนักงานเจ-าหน-าท่ีพร-อมท้ังแสดงหลักฐานอ-างอิงประกอบคํา
ร-อง 

เม่ือพนักงานเจ-าหน-าท่ีสอบสวนแล-ว ให-เสนอคําร-องพร-อมด-วยบันทึกรายงานผลการ
สอบสวนต<อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาอนุญาตให-ผู-ยื่นคําร-องมีสิทธิในท่ีดิน หรือได-เช<าท่ีดิน
ได-ตามท่ีเห็นสมควร แต<ต-องไม<เกินหนึ่งเท<าของจํานวนเนื้อท่ีท่ีดินท่ีกําหนดไว-ตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ 
(๒)  ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขก็ได- ในกรณีท่ีผู-รับอนุญาตไม<ปฏิบัติตามเง่ือนไข คณะกรรมการมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนการอนุญาตเสียได-และจัดซ้ือหรือดําเนินการเวนคืนท่ีดินหรือสั่งเลิกการเช<าท่ีดินดังกล<าวได-
ท้ังหมดหรือแต<บางส<วนตามแต<จะเห็นสมควร และนําท่ีดินนั้นไปใช-เพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมต<อไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๒๑๒  ถ-า ส.ป.ก. ได-ท่ีดินแปลงใดมาโดยการจัดซ้ือหรือเวนคืนหรือได-มาตาม
มาตรา ๒๕ ทวิ เพ่ือใช-ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ให-สิทธิของผู-เช<าท่ีดินแปลงนั้นตามสัญญา
เช<าหรือตามกฎหมายว<าด-วยการเช<าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมเป3นอันสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๓๓  เม่ือได-มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินใช-บังคับในท-องท่ีใด

แล-ว ให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีแจ-งให-บรรดาเจ-าของท่ีดินท่ีมีท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ีอยู<ในเขตปฏิรูปท่ีดิน
แจ-งจํานวนแปลงท่ีดิน ขนาดของท่ีดินแต<ละแปลง ท่ีต้ังของท่ีดิน และการทําประโยชน2ในท่ีดินท่ีตน
เป3นเจ-าของทุกแปลงต<อพนักงานเจ-าหน-าท่ีภายในเก-าสิบวัน ตามแบบและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๔  ในการเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย2เพ่ือการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ให-นํากฎหมายว<าด-วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย2มาใช-บังคับโดย
อนุโลม 

สําหรับท่ีดินท่ีเวนคืนตามวรรคหนึ่ง ให- ส.ป.ก. หรือผู-ซ่ึงได-รับมอบหมายจาก ส.ป.ก. 
มีอํานาจเข-าครอบครองท่ีดินดังกล<าวเพ่ือดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมได-ทันที 

 
มาตรา ๓๕๑๓  การชําระราคาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย2ท่ีจัดซ้ือตามพระราชบัญญัติ

นี้ ให-จ<ายเป3นเงินสด หรือเงินสดและพันธบัตรของรัฐบาล ตามหลักเกณฑ2และวิธีการท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา 

การชําระค<าทดแทนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย2ท่ีเวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้ ให-จ<าย
เป3นเงินสดส<วนหนึ่ง และส<วนท่ีเหลือให-จ<ายเป3นพันธบัตรของรัฐบาล ตามหลักเกณฑ2 และวิธีการท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ให-กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจออกพันธบัตร เพ่ือชําระราคา
หรือค<าทดแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และมีอํานาจกําหนดอัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาไถ<ถอน 
เง่ือนไข และวิธีการในการออกพันธบัตร  ท้ังนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พันธบัตรตามวรรคสามเม่ือครบกําหนดชําระให-ชําระจากเงินของกองทุนการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 
มาตรา ๓๖  ให-คณะกรรมการกําหนดเงินค<าทดแทนโดยคํานึงถึงการได-มา สภาพ

ความอุดมสมบูรณ2 และทําเลท่ีต้ังของท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย2 ประกอบกับมูลค<าของผลิตผล
เกษตรกรรมหลักท่ีสามารถผลิตได-จากท่ีดินในท-องท่ีนั้น  ท้ังนี้ เพ่ือให-เกิดความเป3นธรรมแก<สังคม 
และแก<บรรดาเกษตรกรผู-ท่ีจะต-องรับภาระจ<ายค<าท่ีดิน หรืออสังหาริมทรัพย2แก< ส.ป.ก. ต<อไปด-วย 

                                                 
๑๒ มาตรา ๓๒  แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๑๓ มาตรา ๓๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีมีหนังสือแจ-งจํานวนเงินค<าทดแทนให-เจ-าของท่ีดินหรือผู-มีสิทธิ
ได-รับเงินค<าทดแทนทราบ ถ-าเจ-าของท่ีดินหรือผู-มีสิทธิได-รับเงินค<าทดแทนไม<เห็นชอบด-วยกับจํานวน
เงินค<าทดแทนดังกล<าว มีสิทธิอุทธรณ2ได-ตามมาตรา ๔๐ 

วรรคสาม๑๔ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๖ ทวิ๑๕  บรรดาท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย2ใด ๆ ท่ี ส.ป.ก. ได-มาตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือได-มาโดยประการอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค2เพ่ือประโยชน2ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ไม<ให-ถือว<าเป3นท่ีราชพัสดุ และให- ส.ป.ก. เป3นผู-ถือกรรมสิทธิ์เพ่ือใช-ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

ให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดินมีอํานาจออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดินเก่ียวกับท่ีดินของ ส.ป.ก. ตามวรรคหนึ่ง  ท้ังนี้ ตามท่ี ส.ป.ก. ร-องขอ 

 
มาตรา ๓๗  ห-ามมิให-ยกอายุความครอบครองข้ึนเป3นข-อต<อสู-กับ ส.ป.ก. ในเรื่อง

ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย2ท่ี ส.ป.ก. ได-มาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๓๘  ถ-า ส.ป.ก. เก่ียวข-องในกิจการใดท่ีกฎหมายกําหนดให-จดทะเบียนใน

อสังหาริมทรัพย2หรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย2ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ให- ส.
ป.ก. ได-รับการยกเว-นค<าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนั้น 

 
มาตรา ๓๙  ท่ีดินท่ีบุคคลได-รับสิทธิโดยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมจะทําการ

แบ<งแยก หรือโอนสิทธิในท่ีดินนั้นไปยังผู-อ่ืนมิได- เว-นแต<เป3นการตกทอดทางมรดกแก<ทายาทโดยธรรม 
หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพ่ือประโยชน2ในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  ท้ังนี้ 
ให-เป3นไปตามหลักเกณฑ2 วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 
อุทธรณ2 

   
 

มาตรา ๔๐  ถ-าเจ-าของท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย2หรือผู-มีสิทธิได-รับเงินค<าทดแทน
ผู-ใดประสงค2จะอุทธรณ2 ให-ยื่นอุทธรณ2ต<อคณะกรรมการอุทธรณ2ภายในสามสิบวันนับแต<วันท่ีได-รับ
หนังสือแจ-งตามมาตรา ๓๖ 

 
มาตรา ๔๑  ให-มีคณะกรรมการอุทธรณ2คณะหนึ่ง ประกอบด-วยปลัดกระทรวง

ยุติธรรม เป3นประธานกรรมการ ผู-ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหนึ่งคน ผู-ทรงคุณวุฒิทางดินหนึ่งคน 
                                                 

๑๔ มาตรา ๓๖ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๕ มาตรา ๓๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู-ทรงคุณวุฒิทางเศรษฐกิจการเกษตรหนึ่งคน ผู-ทรงคุณวุฒิทางพืชพรรณหนึ่งคน เป3นกรรมการ ให-
ประธานกรรมการแต<งต้ังกรรมการหรือบุคคลใดเป3นเลขานุการคณะกรรมการ 

ให-คณะรัฐมนตรีแต<งต้ังผู-ทรงคุณวุฒิเป3นกรรมการอุทธรณ2 กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิจะ
เป3นกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดมิได- 

 
มาตรา ๔๒  ให-คณะกรรมการอุทธรณ2มีอํานาจหน-าท่ีพิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณ2ท่ี

ยื่นต<อคณะกรรมการอุทธรณ2 ให-คณะกรรมการอุทธรณ2วินิจฉัยอุทธรณ2ให-เสร็จสิ้นภายในกําหนดเก-า
สิบวันนับแต<วันท่ีได-รับคําอุทธรณ2 

หากผู-อุทธรณ2ไม<พอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ2 ให-ยื่นฟYองต<อศาลปกครองได-ภายใน
กําหนดหนึ่งเดือน ในกรณีท่ียังมิได-มีการต้ังศาลปกครองตามบทบัญญัติแห<งรัฐธรรมนูญ มิให-นํา
ข-อความดังกล<าวนี้มาใช-บังคับ 

 
มาตรา ๔๓  ให-คณะกรรมการอุทธรณ2มีอํานาจแต<งต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนคณะ

หนึ่งหรือหลายคณะ เพ่ือกระทําการท่ีอยู<ในอํานาจของคณะกรรมการอุทธรณ2หรือให-ช<วยเหลือในการ
ดําเนินการอย<างหนึ่งอย<างใดตามท่ีได-รับมอบหมาย  ท้ังนี้ เว-นแต<การวินิจฉัยอุทธรณ2 และให-นํามาตรา 
๑๗ และมาตรา ๑๘ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ให-กรรมการอุทธรณ2ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต<งต้ังมีวาระอยู<ในตําแหน<งคราว

ละสองป4 กรรมการซ่ึงพ-นจากตําแหน<งตามวาระอาจได-รับแต<งต้ังเป3นกรรมการอีกได- 
ในกรณีท่ีมีการแต<งต้ังกรรมการอุทธรณ2ระหว<างท่ีกรรมการซ่ึงแต<งต้ังไว-แล-วยังมีวาระ

อยู<ในตําแหน<ง ให-ผู-ได-รับแต<งต้ังซ<อมนั้นอยู<ในตําแหน<งเท<ากับวาระท่ีเหลืออยู<ของกรรมการอุทธรณ2ซ่ึง
ได-แต<งต้ังไว-แล-วนั้น 

 
มาตรา ๔๕  ให-นํามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ มาใช-แก<คณะกรรมการ

อุทธรณ2โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๖  หลักเกณฑ2และวิธีการในการยื่นอุทธรณ2และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัย

คําอุทธรณ2 ให-กําหนดโดยกฎกระทรวง 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๔๗  ผู-ใดขัดขวางหรือไม<อํานวยความสะดวกแก<พนักงานเจ-าหน-าท่ีตาม
มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๗ ต-องระวางโทษจําคุกไม<เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม<เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๘  ผู-ใดฝLาฝVนหรือไม<ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีซ่ึงออกตามมาตรา 
๓๓ ต-องระวางโทษปรับไม<เกินหนึ่งพันบาท 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา ธรรมศักด์ิ 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ ประเทศไทยเป3นประเทศ
เกษตรกรรม ประชากรส<วนใหญ<มีอาชีพในการเกษตร ท่ีดินจึงเป3นป7จจัยสําคัญและเป3นรากฐาน
เบ้ืองต-นของการผลิตทางเกษตรกรรม แต<ป7จจุบันปรากฏว<าเกษตรกรกําลังประสบความเดือดร-อน
เนื่องจากต-องสูญเสียสิทธิในท่ีดินและกลายเป3นผู-เช<าท่ีดิน ต-องเสียค<าเช<าท่ีดินในอัตราสูงเกินสมควร 
ท่ีดินขาดการบํารุงรักษา จึงทําให-อัตราผลิตทางเกษตรกรรมอยู<ในระดับตํ่า เกษตรกรไม<ได-รับความ
เป3นธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเช<าท่ีดินและการจําหน<ายผลิตผลตลอดมา ซ่ึงส<งผลให-เกิด
ภาวะความยุ<งยากท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและการเมืองของประเทศเป3นอย<างมาก จึง
เป3นความจําเป3นอย<างยิ่งท่ีรัฐจะต-องดําเนินการแก-ไขป7ญหาดังกล<าวโดยด<วนท่ีสุด โดยวิธีการปฏิรูป
ท่ีดิน เพ่ือช<วยให-เกษตรกรมีท่ีดินทํากิน และให-การใช-ท่ีดินเกิดประโยชน2มากท่ีสุด พร-อมกับการ
จัดระบบการผลิตและจําหน<ายผลิตผลเกษตรกรรม เพ่ือให-ความเป3นธรรมแก<เกษตรกร  ท้ังนี้ เพ่ือเป3น
การสนองแนวนโยบายแห<งรัฐในการลดความเหลื่อมล้ําในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตามท่ีได-กําหนดไว-ในรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

       
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจาก

พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ยังมีบทบัญญัติไม<รัดกุมและเหมาะสม 
ทําให-เป3นอุปสรรคต<อการดําเนินการปฏิรูปท่ีดินอยู<หลายประการ และมีบางประการได-แก<เรื่อง การ
ออกพันธบัตร การชําระราคาหรือค<าทดแทนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย2 สมควรแก-ไขเพ่ิมเติมเสียใหม<
โดยรีบด<วน เพ่ือให-การปฏิบัติตามกฎหมายเกิดความคล<องตัวและสนองนโยบายการปฏิรูปท่ีดินของ
รัฐบาลได-รวดเร็วยิ่งข้ึน  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒๑๗ 
 
มาตรา ๑๔  ท่ีราชพัสดุท่ีกระทรวงการคลังได-มาเนื่องจากการจัดซ้ือของ ส.ป.ก. 

หรือมีผู-ยกให-แก< ส.ป.ก. เพ่ือดําเนินการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมซ่ึงมีอยู<ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-
บังคับ ให-กระทรวงการคลังดําเนินการโอนท่ีราชพัสดุดังกล<าวให-เป3นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. เพ่ือใช-ใน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ การโอนท่ีราชพัสดุดังกล<าวมิให-นําความใน
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห<งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช-บังคับ และให-ดําเนินการ
โอนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

บรรดานิติกรรมใด ๆ ท่ีได-กระทําเก่ียวกับท่ีดินตามวรรคหนึ่ง ให-คงมีผลใช-ได-ต<อไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยได-จัดให-มีการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมมาระยะหนึ่งแล-ว แต<การดําเนินการยังมีอุปสรรคทําให-การงานไม<อาจดําเนินไป
โดยเหมาะสมตามควร สมควรขยายขอบเขตการจัดท่ีดินในการปฏิรูปท่ีดินให-กว-างขวางข้ึนให-สามารถ
ช<วยเหลือผู- ท่ีประสงค2จะเป3นเกษตรกรได-และอาจจัดท่ีดินให-แก<ผู-ประกอบกิจการสนับสนุนและ
                                                 

๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๙๓/ตอนท่ี ๑๔๔/ฉบับพิเศษ หน-า ๔๗/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หน-า ๑๒/๘ กันยายน ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ต<อเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินได-ด-วย เพ่ือให-งานดําเนินไปครบวงจรของภาคเกษตรกรรม นอกจากนั้น ใน
การจัดหาท่ีดินมาดําเนินการปฏิรูปท่ีดินได-มีป7ญหาว<าจะจัดซ้ือท่ีดินจากผู-ท่ีสมัครใจขายได-หมดท้ัง
แปลงหรือไม< และการนําท่ีดินของรัฐมาใช-จัดท่ีดินมีป7ญหาว<า ยังไม<มีแนวทางท่ีแน<ชัดระหว<าง
หน<วยงานท่ีรับผิดชอบ เกิดป7ญหาว<า ส.ป.ก. สมควรจะนําท่ีดินส<วนใดมาใช-จัดได-เม่ือใดและเพียงใด 
ท้ังยังมีข-อจํากัดท่ี ส.ป.ก. จะเข-าดําเนินการในท่ีดินท่ีมีผู-ประสงค2บริจาค เพราะท่ีดินนั้นต-องกลายเป3น
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินอาจมีขนาดไม<กว-างมาก ซ่ึงไม<เหมาะสมท่ีจะกําหนดเป3นเขตปฏิรูปท่ีดินเล็ก ๆ โดย
พระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ ส<วนในข้ันนําท่ีดินมาจัดให-แก<ประชาชนนั้น กฎหมายป7จจุบันได-แยกข-อ
แตกต<างระหว<างท่ีดินท่ีเป3นของรัฐมาแต<เดิมกับท่ีดินท่ีได-มาโดยการจัดซ้ือหรือเวนคืน ทําให-ไม<อาจจัด
สิทธิในท่ีดินให-แก<ประชาชนให-สอดคล-องกัน สมควรแก-ไขโดยคํานึงถึงเปYาหมายและความต-องการของ
ผู-ขอรับการจัดท่ีดินเป3นสําคัญ เพ่ือให-สิทธิในท่ีดินมีส<วนเก้ือหนุนสภาพความเป3นอยู< ในภาค
เกษตรกรรมตามความเป3นจริง อนึ่ง องค2ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและ
คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด และแนวทางในการกําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินยังไม<เหมาะสม สมควร
แก-ไขเพ่ิมเติมกฎหมายป7จจุบันเสียใหม<  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแก-ไขบทบัญญัติให-สอดคล-องกับการโอนอํานาจหน-าท่ีของส<วนราชการให-เป3นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๘ 

 
มาตรา ๒๒  ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๑) ให-แก-ไขคําว<า “อธิบดีกรมประชาสงเคราะห2” เป3น “อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ” และคําว<า “ประชาสงเคราะห2จังหวัด” เป3น “ผู-แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” 
(๒) ให- เพ่ิม “อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ7U ง” เป3นกรรมการใน

คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และเพ่ิม “ผู-แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ7Uง” 
เป3นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด เพ่ือให-สอดคล-องกับการโอนอํานาจหน-าท่ีของกรม
พัฒนาท่ีดิน ในส<วนท่ีเก่ียวกับการวางแผนการใช-ท่ีดินชายทะเล มาเป3นของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ7Uง 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได-บัญญัติให-จัดต้ังส<วนราชการข้ึนใหม<โดยมีภารกิจใหม< ซ่ึงได-มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน-าท่ีของส<วนราชการให-เป3นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล-ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล<าวได-
บัญญัติให-โอนอํานาจหน-าท่ีของส<วนราชการ รัฐมนตรีผู-ดํารงตําแหน<งหรือผู-ซ่ึงปฏิบัติหน-าท่ีในส<วน
ราชการเดิมมาเป3นของส<วนราชการใหม< โดยให-มีการแก-ไขบทบัญญัติต<าง ๆ ให-สอดคล-องกับอํานาจ
หน-าท่ีท่ีโอนไปด-วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให-เป3นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล<าว จึงสมควรแก-ไขบทบัญญัติของกฎหมายให-สอดคล-องกับการโอนส<วนราชการ เพ่ือให-
ผู-เก่ียวข-องมีความชัดเจนในการใช-กฎหมายโดยไม<ต-องไปค-นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน-าท่ีว<าตาม
กฎหมายใดได-มีการโอนภารกิจของส<วนราชการหรือผู-รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป3นของ

                                                 
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน-า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หน<วยงานใดหรือผู-ใดแล-ว โดยแก-ไขบทบัญญัติของกฎหมายให-มีการเปลี่ยนชื่อส<วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู-ดํารงตําแหน<งหรือผู-ซ่ึงปฏิบัติหน-าท่ีของส<วนราชการให-ตรงกับการโอนอํานาจหน-าท่ี และเพ่ิมผู-แทน
ส<วนราชการในคณะกรรมการให-ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส<วนราชการเดิมมาเป3นของส<วน
ราชการใหม< รวมท้ังตัดส<วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล-ว ซ่ึงเป3นการแก-ไขให-ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล<าว  จึงจําเป3นต-องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ภีรภัทร/ตรวจ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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