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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎและข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิ และการถือครองในที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนาที่ดินของรัฐ หรือที่ดิน
ที่ รั ฐ จั ด ซื้ อ หรื อ เวนคื น จากเจ้ า ของที่ ดิ น ซึ่ ง มิ ไ ด้ ท าประโยชน์ ใ นที่ ดิ น นั้ น ด้ ว ยตนเอง หรื อ มี ที่ ดิ น เกิ น สิ ท ธิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอ
แก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทาประโยชน์โดยรัฐให้ความช่ วยเหลือในการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจาหน่ายให้เกิดผลดี
ยิ่งขึ้น
“เขตปฏิรูปที่ดิน” หมายความว่า เขตที่ดินที่พระราชกฤษฎีกากาหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“ที่ดินของรัฐ” หมายความว่า บรรดาที่ดินทั้งหลายอั นเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือสาธารณสมบัติ
ของแผ่ น ดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ และที่ดินในเขตป่าสงวนแห่ งชาติ ที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้บุคคลเข้าอยู่อาศัยหรือทาประโยชน์ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ
“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า ผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้า และกิจการอื่นตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 54 ฉบับพิเศษ หน้า 11 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2518

“สถาบันเกษตรกร” หมายความว่า กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
“การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า การเช่าหรือการเช่าช่วงโดยได้รับความยินยอมจาก
ผู้ให้เช่าซึ่งที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ว่าการเช่าหรือเช่าช่ว งนั้นจะมีหลั กฐานเป็นหนังสื อหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงการยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยได้รับค่าเช่าที่ดิน และการทานิติกรรมอื่นใด
เพื่อเป็นการอาพรางการเช่าดังกล่าว
“ค่าเช่าที่ดิน” หมายความว่า ผลิตผลเกษตรกรรม เงิน หรือทรัพย์สินอื่นใด ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการ
เช่าที่ดิน และหมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ที่ผู้ให้เช่าที่ดินหรือบุคคลอื่นได้รับ
เพื่อตอบแทนการให้เช่าที่ดินทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม
“เจ้าของที่ดินผู้ประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเอง” หมายความว่า เจ้าของที่ดินผู้ซึ่งดาเนินการผลิตด้าน
เกษตรกรรม โดยเป็นผู้ลงทุนและได้ผลประโยชน์จากการผลิตนั้นโดยตรง และไม่เป็นผู้ให้เช่าที่ดินนั้น
“บุคคลในครอบครัวเดียวกัน” หมายความว่า คู่สมรส และผู้สืบสันดานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด” หมายความรวมถึงคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินกรุงเทพมหานครด้วย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา 6 ให้จัดตั้งสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ เรียกโดยย่อว่า ส.ป.ก.
มาตรา 7 ให้ ส.ป.ก. เป็นทบวงการเมือง มีฐานะเทียบเท่ากรม โดยมีเลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เป็นหัวหน้าสานักงาน
มาตรา 8 ให้ ส.ป.ก. มีอานาจหน้าที่ดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 9 ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง เรี ย กว่ า กองทุ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ในกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยเงิน และทรัพย์สินตามมาตรา 10 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รายได้ที่ ส.ป.ก. ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้นาส่งเข้าบัญชีกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

การใช้ จ่ า ยเงิ น ของกองทุ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมให้ ก ระท าได้ เ ฉพาะการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเบิกจ่ายเงินจาก
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 10 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประกอบด้วย
(1) เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
(2) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากรัฐบาลหรือจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลอื่น
(3) เงินที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
(4) เงิน ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ ส.ป.ก. ได้รับเกี่ยวกับการดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา 11 เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่
จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้งสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้นสังกัดสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดย
ให้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดกาหนด
ในกรณีที่ได้กาหนดเขตปฏิรูปที่ดินเขตหนึ่งเขตใดคลุมที่ดินในเขตของสองจังหวัดขึ้นไป คณะกรรมการ
จะมอบหมายให้สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดใดมีอานาจหน้าที่ดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอด
เขตปฏิรูปที่ดินนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีสานักงานการปฏิรูปที่ดินในจังหวัดที่เกี่ยวข้องนั้นหรือไม่
ให้ ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรมตามมาตรา 6 ท าหน้ า ที่ ส านั ก งานการปฏิรู ปที่ดิน
กรุงเทพมหานครด้วย
หมวด 2
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น ประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมที่ดิน และ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและ
กรรมการอื่นอีกเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสี่คนและผู้แทนเกษตรกรสามคน ให้เลขาธิการ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 13 เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใช้บังคับในเขตอาเภอ
หนึ่งอาเภอใดในจังหวัดใดแล้ว ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจาจังหวัดขึ้นคณะหนึ่ งใน
จังหวัดนั้น เรียกว่า “คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
เกษตรจังหวัด พาณิช ย์ จั งหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เจ้า พนักงานที่ดินจังหวัด ผู้ จัดการสาขาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายอาเภอในท้องที่ที่มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นกรรมการ
และกรรมการอื่นอีกสามคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกร

มาตรา 14 ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 12 และมาตรา 13 มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สองปี
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งซ่อมนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้
มาตรา 15 กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ ส.ป.ก. หรือในกิจการ
ที่กระทาให้แก่ ส.ป.ก. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา 16 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งได้รั บ
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่มีอานาจแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้ออก
(4) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 15
มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจานวนของกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มาตรา 18 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งให้ มีเสีย งหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 19 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย มาตรการ
ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุมการบริหารงาน
ของ ส.ป.ก. รวมทั้งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) จัดหาที่ดินของรัฐเพื่อนามาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(2) พิจารณากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 การจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินตามมาตรา 29 และ
การกาหนดเนื้อที่ที่ดินที่จะให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเช่าระยะยาว หรือเช่าซื้อตามมาตรา 30
(3) พิจารณาการกาหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
(4) พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนงบค่าใช้จ่ายของ
ส.ป.ก. เสนอรัฐมนตรี
(5) พิจ ารณากาหนดแผนการผลิ ต และการจาหน่ ายผลิ ตผลเกษตรกรรมในเขตปฏิรู ปที่ ดิน เพื่ อ
ยกระดับรายได้ และคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร
(6) พิจารณากาหนดแผนการส่งเสริม และบารุงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพผลิตผลเกษตรกรรม ตลอดจนสวัสดิการ การ
สาธารณูปโภค การศึกษาและการสาธารณสุขของเกษตรกร

(7) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิ
ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนแบบสัญญาเช่าและเช่าซื้อที่จะทากับเกษตรกร หรือ
สถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน
(8) ก าหนดระเบี ย บการให้ เ กษตรกรและสถาบั น เกษตรกร ผู้ ไ ด้ รั บ ที่ ดิ น จากการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทาประโยชน์ในที่ดินและปฏิบัติตามแผนการผลิตและการจาหน่าย
ผลิตผลเกษตรกรรม
(9) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกู้ยืม
จาก ส.ป.ก. ตลอดจนเงื่อนไขของการกู้ยืมโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(10) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้
ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดจนการควบคุมดูแลกิจการอื่น ๆ ภายในเขตปฏิรูปที่ดิน
(11) ติดตามการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจน
กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
(12) กาหนดกิจการและระเบียบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. หรือสนับสนุน
หรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา 20 ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนด
มาตรการและวิธีปฏิบัติงานของสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และให้มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการและค่าใช้จ่ายของสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เพื่อเสนอคณะกรรมการ
(2) ติดตามการปฏิบัติงานของสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่
ได้รับอนุมัติ ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
(3) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ งบค่าใช้จ่ายและวิธีปฏิบัติงานของ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(4) จัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่ละโครงการเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการ
(5) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น และกิ จ การอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ตามระเบียบหรือข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(6) วางระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเท่าที่ ไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
มาตรา 21 ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการ
คณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมอบหมาย
การประชุมของอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา 17 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 22 ภายในกาหนด 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานรับ
จ่ายเงินของ ส.ป.ก. ในราชกิจจานุเบกษา
รายงานการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ให้ทา
รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภาทราบ
มาตรา 23 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปตรวจสอบการประกอบเกษตรกรรม หรือการทา
ประโยชน์หรือกิจการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึ ง
พระอาทิตย์ตก และให้แสดงบัตรประจาตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจาตัวให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 24 ให้ ป ระธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม รองเลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 3
การดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม
มาตรา 25 การกาหนดเขตที่ดินในท้องที่ใดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงเขตและระบุท้องที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินแนบท้าย
พระราชกฤษฎีกานั้นด้วย แผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกา
การกาหนดเขตที่ดิน ให้ เป็ น เขตปฏิรูปที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือเขตของอาเภอเป็นหลั ก โดยให้
ดาเนินการกาหนดเขตปฏิรูปที่ดินในเขตท้องที่อาเภอที่มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของ
ตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่
เป็นจานวนมาก ตลอดจนที่มีผลผลิตต่อไร่ต่าเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับความสาคัญในการกาหนดเขตก่อนหลัง
ให้ดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชักช้า และให้ดาเนินการสารวจที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และวางโครงการเพื่อดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ให้เสร็จ
ภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 26 เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว
(1) ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่
พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันก็ดี หรือ
พลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่ หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อได้
จัดที่ดินแปลงอื่นให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทน โดยคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ดี ให้พระราช
กฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับที่ดิน
ดังกล่าวโดยมิต้องดาเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ ส.ป.ก. มีอานาจนาที่ดินนั้นมาใช้ใน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้

(2) ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินนั้ น มีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ ให้พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพ การเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินดังกล่าว โดยมิต้องดาเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ ส.ป.ก. มีอานาจ
นาที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้
ในกรณี ที่ ท างราชการยั ง ต้ อ งใช้ ที่ ดิ น ตอนใดเพื่ อ ประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น โดยเฉพาะ ต่ อ ไปให้
คณะกรรมการจัดที่ดินเพื่อใช้ตามความจาเป็นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(3) ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือ
ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน และที่ดินนั้นอยู่
นอกเขตป่าไม้สงวนแห่งชาติหรือเขตที่ดินที่ได้จาแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ ส.ป.ก. มี
อานาจนาที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้
มาตรา 27 เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว ภายในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปทาการอันจาเป็นเพื่อการสารวจรังวัดได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ
เสียก่อน
(2) ทาเครื่องหมายขอบเขตหรือแนวเขตโดยปักหลักหรือขุดร่องแนว ในกรณีที่ต้องสร้างหมุดหลักฐาน
การแผนที่ในที่ดินของผู้ใด ก็ให้มีอานาจสร้างหมุดหลักฐานลงได้ตามความจาเป็น
เมื่อมีความจาเป็นและโดยสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจขุดดิน ตัดรานกิ่งไม้และกระทาการ
อย่างอื่นแก่สิ่งที่กีดขวางการสารวจรังวัดได้เท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ ให้คานึงถึงการที่จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 28 ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25
ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายด้วยประการใด ๆ หรือก่อให้เกิดภาระติดพันใด ๆ ซึ่งที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เว้น
แต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
ในกรณีที่ ส.ป.ก. จัดซื้อหรือดาเนินการเวนคืนที่ดินนั้น ถ้ามีการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง
และเป็ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ สิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ กี ด ขวางการ ปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ให้ ค ณะกรรมการหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการมี อ านาจสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครองที่ดินทาการรื้อถอนเสียได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตาม
ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอานาจดาเนินการรื้อถอนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
ดังกล่าวจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนนั้นด้วย
มาตรา 29 ในเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ที่ดินบริเวณใดสมควรดาเนินการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ ส.ป.ก. มีอานาจจัดซื้อหรือดาเนินการเวนคืนที่ดินได้ ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงมีเนื้อที่รวมกันเกินกว่าห้าสิบไร่ ซึ่งบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
ไม่ว่าคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินผู้ประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเอง ให้ ส.ป.ก. มีอานาจจัดซื้อหรือ
ดาเนินการเวนคืนที่ดินส่วนที่เกินกว่าห้าสิบไร่

(2) ถ้าที่ดินดังกล่าวใน (1) มีเนื้อที่รวมกันเกินกว่าหนึ่งร้อยไร่ และเจ้าของที่ดินผู้ประกอบเกษตรกรรม
ด้วยตนเองใช้เพื่อการเลี้ยงสัตว์จาพวกสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดชนิด จานวน และเงื่อนไขใน
ราชกิจจานุเบกษา ให้ ส.ป.ก. มีอานาจจัดซื้อหรือดาเนินการเวนคืนที่ดินส่วนที่เกินกว่าหนึ่งร้อยไร่
ถ้าเจ้าของที่ดินรายใดมีความประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองในที่ดินเกินกว่าตามที่กล่าว
ไว้ใน (1) หรือ (2) และแสดงได้ว่าตนได้ประกอบเกษตรกรรมในที่ดินด้วยตนเองเกินกว่าที่กล่าวไว้ใน (1) หรือ
(2) อยู่แล้วไม่ต่ากว่าหนึ่งปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และแสดงได้ว่าตนมีความสามารถและมีปัจจัยที่
จะทาที่ดินนั้นให้เป็นประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้ ทั้งตนจะเป็นผู้ประกอบเกษตรกรรมในที่ดินนั้นด้วยตนเอง
ให้ยื่นคาร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแสดงหลั กฐานอ้างอิงประกอบคาร้อง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
สอบสวนแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรอนุญาต ก็ให้กาหนดเงื่อนไขในการ
อนุ ญาตเสนอรั ฐ มนตรี พิจ ารณา หากรั ฐ มนตรีเห็ นชอบก็ให้ อนุญาตให้ ผู้ ร้องขอนั้นมีสิ ทธิในที่ดินนั้นต่อไป
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งพันไร่ ในกรณีที่ผู้ร้องขอได้รับสิทธิในที่ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ให้ ส.ป.ก. มีอานาจจัดซื้อหรือดาเนินการเวนคืนที่ดินที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั้นเพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ต่อไป
ในกรณีที่เจ้าของที่ดินรายใดได้แสดงว่าตนได้ประกอบเกษตรกรรมในที่ดินด้วยตนเองเกินกว่าหนึ่งพันไร่
อยู่แล้วไม่ต่ากว่าหนึ่งปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีความประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมด้วย
ตนเองในที่ดินนั้นต่อไป ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ก. ได้ลงทุนในกิจกรรมการเกษตรในที่ดินนั้นไปแล้วเป็นจานวนมากและการลงทุนนั้นได้กระทาไปด้วย
การส่งเสริมของรัฐ
ข. เป็ น การประกอบการเพื่ อ พั ฒ นาวิ ท ยาการเกษตรแผนใหม่ หรื อ ที่ ยั ง มี ค วามต้ อ งการอยู่ ม าก
ภายในประเทศหรือเพื่อการส่งออก
ค. ในการที่จะประกอบกิจการได้ต่อไปนั้นจะต้องมีลักษณะที่ช่วยพัฒนาการเกษตร และช่วยเหลือ
เกษตรกรในด้านปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างกว้างขวาง
ในเรื่องการสาธิต และเป็นตลาดรับซื้อผลิตผลเกษตรกรรมจากเกษตรกรโดยตรง
ง. เมื่อพ้นสิบห้าปี หากสถาบันเกษตรกรมีความต้องการและสามารถที่จะเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการนั้น
เจ้าของที่ดินต้องยินยอมให้สถาบันเกษตรกรถือหุ้นในกิจการนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของจานวนหุ้นทั้งหมด
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการและรายละเอียดที่คณะกรรมการกาหนด
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอนุญาต ก็ให้กาหนดเงื่อนไขในการอนุญาต เสนอรัฐมนตรี
พิจารณา หากรัฐมนตรีเห็นชอบก็ให้อนุญาตให้ผู้ร้องขอนั้นมีสิทธิในที่ดินนั้นต่อไป ในกรณีที่ผู้ร้องขอได้รับสิทธิ
ในที่ดินดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด ให้ ส.ป.ก. มีอานาจจัดซื้อ หรือดาเนินการเวนคืน
ที่ดินที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั้น เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป
(3) ที่ดิน แปลงใดถ้ าเจ้ า ของไม่ ไ ด้ ใช้ที่ ดิน ประกอบเกษตรกรรมด้ว ยตนเอง หรือมิได้ใช้ ประกอบ
เกษตรกรรมอย่างใดหรือประกอบเกษตรกรรมเล็กน้อย หรือประกอบเกษตรกรรมบางส่วนเพียงเป็นการแสดง
สิทธิในที่ดิน ให้ ส.ป.ก. มีอานาจจัดซื้อหรือดาเนินการเวนคืนที่ดินนั้นได้ในส่วนที่เกินกว่ายี่สิบไร่

ถ้าเจ้าของที่ดินตาม (3) มีความประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองและแสดงได้ว่าตนมี
ความสามารถและมี ปั จ จั ย ที่ จ ะทาที่ดิ น นั้ น ให้ เ ป็นประโยชน์ ทางเกษตรกรรมได้ ทั้งตนจะเป็นผู้ ประกอบ
เกษตรกรรมในที่ดินนั้นด้วยตนเอง ให้ยื่นคาร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแสดงหลักฐานอ้างอิงประกอบ
คาร้อง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
เพื่อพิจ ารณาอนุ ญาตให้ ผู้ ร้ องขอนั้ น มีสิ ทธิในที่ดินต่อไป ตามขนาดใน (1) หรือ (2) แล้ ว แต่กรณี และให้
คณะกรรมการกาหนดเงื่อนไขในการอนุญาต ในกรณีผู้ได้รับสิทธิในที่ดินดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ให้ ส.ป.ก.
มีอานาจจัดซื้อหรือดาเนินการเวนคืนที่ดินนั้นเพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป
บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรานี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ที่ ดิ น บรรดาที่ เ ป็ น ของทบวงการเมื อ ง องค์ ก ารของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันเกษตรกร หรือที่ดินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 30 ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ถ้ า เป็ น ที่ ดิ น ของรั ฐ ซึ่ งมี จ านวนเนื้ อ ที่ ตั้ง แต่ ห นึ่ งหมื่ นไร่ ขึ้ นไป ให้
คณะกรรมการจั ด ให้ ส ถาบั น เกษตรเช่ า ระยะยาว ถ้ า เป็ น ที่ ดิ น ของรั ฐ ซึ่ ง มี จ านวนเนื้ อ ที่ ไ ม่ ถึ ง หมื่ น ไร่
คณะกรรมการจะให้สถาบันเกษตรหรือเกษตรเช่าระยะยาวก็ได้ แต่จะโอนสิทธิในที่ดินของรัฐนั้นมิได้ แต่ถ้าเป็น
ที่ดินที่ได้มาโดยการจัดซื้อหรือเวนคืน คณะกรรมการจะให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรเช่าระยะยาวหรือเช่า
ซื้อตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรมประเภทอื่น เว้นแต่ (2) จานวน
ไม่เกินห้าสิบไร่
(2) เกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรมเพื่อการเลี้ยงสัตว์จาพวกใหญ่
ตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 29 (2) จานวนไม่เกินหนึ่งร้อยไร่
(3) สถาบันเกษตรกรซึ่งจะนาที่ดินไปจัดให้แก่เกษตรกรตาม (1) หรือ (2) เช่าระยะยาว หรือเช่าซื้อ
จานวนเนื้อที่ที่ดินตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
มาตรา 31 ถ้าเกษตรกรผู้ใดต้องการมีสิทธิในที่ดินหรือขอเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกินกว่าที่กาหนดไว้
ตามมาตรา 30 (1) หรือ (2) และแสดงได้ว่าตนมีความสามารถและมีปัจจัยที่จะทาที่ดินที่ขอเพิ่มนั้นให้เป็น
ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมได้ ทั้งตนจะเป็นผู้ประกอบเกษตรกรรมในที่ดินนั้นด้วยตนเอง ให้ทาคาร้องยื่น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแสดงหลักฐานอ้างอิงประกอบคาร้อง
เมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส อบสวนแล้ ว ให้ เ สนอค าร้ อ งพร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก รายงานผลการสอบสวน
ต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี อ านาจพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ผู้ ยื่ น ค าร้ อ งมี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น หรื อ ได้ เ ช่ า ที่ ดิ น ได้ ต ามที่
เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของจานวนเนื้อที่ที่ดินที่กาหนดไว้ตามมาตรา 30 (1) หรือ (2) ทั้งนี้ โดย
กาหนดเงื่อนไขก็ได้ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะกรรมการมีอานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาต
เสียได้และจัดซื้อหรือดาเนินการเวนคืนที่ดินหรือสั่งเลิกการเช่าที่ดินดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่
จะเห็นสมควร และนาที่ดินนั้นไปใช้เพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป
มาตรา 32 เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใด และ ส.ป.ก. ได้จัดซื้อ
หรื อเวนคืน ที่ดิน แปลงใดแล้ ว ให้ สิ ทธิของผู้ เช่าในที่ดินแปลงนั้นตามสั ญญาเช่า หรือตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการเช่านาเป็นอันสิ้นสุดลง

มาตรา 33 เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้บรรดาเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินแจ้งจานวนแปลงที่ดิน
ขนาดของที่ดินแต่ละแปลง ที่ตั้งของที่ดิน และการทาประโยชน์ในที่ดินที่ตนเป็ นเจ้าของทุกแปลงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวัน ตามแบบและวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 34 ในการเวนคื น ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นากฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สาหรับที่ดินที่เวนคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ ส.ป.ก. หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ส.ป.ก. มีอานาจเข้าครอบครอง
ที่ดินดังกล่าวเพื่อดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ทันที
มาตรา 35 การชาระค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ให้จ่ายเป็นเงินร้อยละยี่สิบห้าของเงินค่าทดแทนทั้งหมด ส่วนที่เหลือให้จ่ายเป็นพันธบัตรของ
รัฐบาลมีอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ากว่าร้อยละแปดต่อปี มีระยะเวลาไถ่ถอนคืนภายในสิบปี และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ที่ดินซึ่งจะต้องเวนคืนมีเนื้อที่ไม่เกินยี่สิบห้าไร่และเจ้าของที่ดินนั้นไม่มีที่ดินอื่น ไม่ว่าในหรือ
นอกเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ชาระเงินทั้งหมดในวันที่มีการโอนสิทธิในที่ดินนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินขั้นสูงสุดที่
กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 36 ให้คณะกรรมการกาหนดเงินค่าทดแทนโดยคานึงถึงการได้มา สภาพความอุดมสมบูรณ์
และทาเลที่ตั้งของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับมูลค่าของผลิตผลเกษตรกรรมหลักที่สามารถผลิตได้
จากที่ดินในท้องที่นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม และแก่บรรดาเกษตรกรผู้ ที่จะต้องรับภาระจ่าย
ค่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์แก่ ส.ป.ก. ต่อไปด้วย
ให้พนักงานเจ้ าหน้าที่มีห นั งสื อแจ้ งจานวนเงินค่าทดแทนให้ เจ้าของที่ดินหรือผู้มีสิทธิได้รับเงิ น ค่า
ทดแทนทราบ ถ้าเจ้าของที่ดินหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่เห็นชอบด้วยกับจานวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 40
บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ์เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา 37 ห้ า มมิ ใ ห้ ย กอายุ ค วามครอบครองขึ้ น เป็ น ข้ อ ต่ อ สู้ กั บ ส.ป.ก. ในเรื่ อ งที่ ดิ น หรื อ
อสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 38 ถ้า ส.ป.ก. เกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมายกาหนดให้จดทะเบียนในอสังหาริมทรัพย์
หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ ส.ป.ก. ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนั้น
มาตรา 39 ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทาการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิ
ในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร
หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

หมวด 4
อุทธรณ์
มาตรา 40 ถ้ า เจ้ า ของที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า ทดแทนผู้ ใ ดประสงค์
จะอุทธรณ์ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามมาตรา 36
มาตรา 41 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิทางดินหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิทางเศรษฐกิจการเกษตร
หนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิทางพืชพรรณหนึ่งคน เป็นกรรมการ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใด
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นกรรมการหรือ
อนุกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมิได้
มาตรา 42 ให้ ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ์ มี อ านาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ค าอุ ท ธรณ์ ที่ ยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาอุทธรณ์
หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในกาหนดหนึ่งเดือน ใน
กรณีที่ยังมิได้มีการตั้งศาลปกครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มิให้นาข้อความดังกล่าวนี้มาใช้บังคับ
มาตรา 43 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
เพื่อกระทาการที่อยู่ในอานาจของคณะกรรมการอุทธรณ์หรือให้ช่วยเหลือในการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เว้นแต่การวินิจฉัยอุทธรณ์ และให้นามาตรา 17 และมาตรา 18 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา 44 ให้ ก รรมการอุ ท ธรณ์ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสองปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งซ่อมนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอุทธรณ์ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา 45 ให้นามาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 มาใช้แก่คณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา 46 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการยื่ น อุ ท ธรณ์ แ ละวิ ธี พิ จ ารณาในการวิ นิจ ฉั ย ค าอุ ทธรณ์
ให้กาหนดโดยกฎกระทรวง

หมวด 5
บทกาหนดโทษ
มาตรา 47 ผู้ ใดขัดขวางหรื อไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 23 หรือ
มาตรา 27 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 48 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีซึ่งออกตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเป็นปัจจัยสาคัญและเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิตทาง
เกษตรกรรม แต่ปัจจุบันปรากฏว่าเกษตรกรกาลังประสบความเดือดร้อนเนื่องจากต้องสูญเสียสิทธิในที่ดินและ
กลายเป็นผู้เช่าที่ดิน ต้องเสียค่าเช่าที่ดินในอัตราสูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบารุงรักษา จึงทาให้อัตราผลิตทาง
เกษตรกรรมอยู่ในระดับต่า เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดินและการ
จ าหน่ ายผลิ ตผลตลอดมา ซึ่งส่ งผลให้ เกิดภาวะความยุ่งยากทั้งในทางเศรษฐกิจ สั งคม การปกครองและ
การเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
ด่วนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทากิน และให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากที่สุด
พร้อมกับการจัดระบบการผลิตและจาหน่ายผลิตผลเกษตรกรรม เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการสนองแนวนโยบายแห่งรัฐในการลดความเหลื่ อมล้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสั ง คม
ตามที่ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

