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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2511
เปนปที่ 23 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดทีด่ นิ เพื่อการครองชีพ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภารางรัฐธรรมนูญในฐานรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485
(2) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"นิคม" หมายความวา นิคมสรางตนเองหรือนิคมสหกรณแลวแตกรณี
"สมาชิกนิคม" หมายความวา สมาชิกนิคมสรางตนเองหรือ สมาชิกนิคม
สหกรณ แลวแตกรณี
"หนังสือแสดงการทําประโยชน" หมายความวา หนังสือ ที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ออกใหแกสมาชิกนิคมแสดงวาไดทํา ประโยชนในทีด่ ินนัน้ แลว
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรืออธิบดีกรมสหกรณ
ที่ดิน แลวแตกรณี
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรี วาการกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน

หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 6 ใหรฐั บาลมีอํานาจจัดที่ดินของรัฐ เพื่อใหประชาชน ไดมีที่ตงั้ เคหสถาน และ
ประกอบอาชีพเปนหลักแหลงในที่ดินนั้นโดย จัดตั้งเปนนิคมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 การจัดตั้งนิคมตาม มาตรา 6 ในทองที่ใด ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา และให
มีแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดนิ ของนิคมไวทายพระราชกฤษฎีกานั้น
มาตรา 8 ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทํา ประโยชนในที่ดินของนิคมตาม
กําลังแหงครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้นแตไมเกินครอบครัวละหาสิบไร
มาตรา 9 สมาชิกนิคมจะตองใชที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทํา ประโยชนตามมาตรา
8 เฉพาะเพื่อทําการเกษตรตามระเบียบทีอ่ ธิบดี กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ถาจะทําการอยางอื่นดวยตอง
ไดรับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา 10 ใหเรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพื่อชวยทุนที่รัฐบาล ไดลงไปในการจัดนิคม ใน
อัตราที่อธิบดีกําหนดซึ่งไมเกินไรละสองรอยบาท โดยผอนชําระเปนรายป ปหนึ่งไมนอยกวารอยละสิบ และ
ตองเริ่มตนชําระ งวดแรกอยางชาในปที่หานับแตปที่ไดเขาเปนสมาชิกนิคม ถาปใดไมสามารถ ชําระไดโดยมี
เหตุผลอันสมควร อธิบดีจะผอนผันใหชําระในปถัดไปก็ได
มาตรา 11 ภายใตบังคับแหง มาตรา 26 และ มาตรา 40 เมื่อสมาชิก นิคมไดทําประโยชนใน
ที่ดินแลว และไดเปนสมาชิกนิคมมาเปนเวลาเกินกวา หาปทั้งไดชําระเงินชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปตาม มาตรา
10 และชําระหนี้ เกี่ยวกับกิจการของนิคมใหแกทางราชการเรียบรอยแลว ใหออกหนังสือ แสดงการทํา
ประโยชนใหแกผูนั้น
ผูไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชน แลวจะขอใหออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนสําหรับที่ดินนัน้ ตามประมวลกฎหมาย ทีด่ นิ ได
มาตรา 12 ภายในหาปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือ รับรองการทําประโยชนใน
ที่ดิน ผูไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินนั้น ไปยังผูอื่นไมได นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือ
โอนไปยังสหกรณ ที่ตนเปนสมาชิกอยู แลวแตกรณี
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไมอยูในความ รับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา 13 กอนที่ไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่ง สมาชิก
นิคมผูใดไปจากนิคมเกินหกเดือนโดยไมได รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนอันขาดจาก
การเปน สมาชิกนิคมและหมดสิทธิในที่ดินนั้นและจะเรียกรองคาทดแทนอยางใดมิได

มาตรา 14 ใหอธิบดีมีอํานาจปฏิบัติการในที่ดินภายในเขตของนิคม เกีย่ วกับไมหวง
หาม แร หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งผล ประโยชนเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นสําหรับบํารุง
สงเสริมกิจกรรมและ การจัดทําสิ่งกอสรางอันเปนประโยชนแกสว นรวมของนิคมได โดยปฏิบัติ การตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 15 หามมิใหผูใดเขาไปหาประโยชน ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสราง กอสราง แผว
ถาง เผาปา หรือทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ ทําลายหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน หรือทําใหเปนอันตรายแก
ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดนิ ภายในเขตของนิคมเวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดี
สมาชิกนิคมจะกระทําการตามวรรคหนึ่งไดโดยไมตองเสียเงิน คาบํารุงตามมาตรา 16 เฉพาะ
ในที่ดนิ ที่ตนไดรับมอบใหเขาทําประโยชน เทานั้น
มาตรา 16 ในการอนุญาตตาม มาตรา 15 ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บ เงินคาบํารุงตามจํานวน
ที่อธิบดีกําหนดโดยสมควรแกกิจการนั้น
เงินคาบํารุงนัน้ ใหใชเพื่อประโยชนสว นรวมของนิคม
มาตรา 17 ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การจัดการทรัพยสินและหนี้สิน
ของสมาชิกนิคม อันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการอื่น ๆ เพื่อประโยชนของ
นิคม
มาตรา 18 ผูใดไมมีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในทีด่ ินภายในเขต ของนิคมโดยชอบดวย
กฎหมาย ตองรื้อถอนขนยายสิ่งปลูกสราง และสิ่ง อื่นออกจากนิคมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบคําสั่ง
ของอธิบดี
หากไมปฏิบัตกิ ารภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมี
อํานาจรื้อถอนสิ่งปลูกสรางนั้นออกจากทีด่ นิ ของนิคมได โดยผูนั้นจะเรียกคาทดแทนหรือคาเสียหายอยางใด
มิได
มาตรา 19 เมื่อการจัดนิคมแหงใดไดบรรลุผลตามความมุงหมาย แลว ใหสภาพของนิคมที่
ไดจัดตั้งขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาเปนอันสิ้นสุด ในการนี้ใหรัฐมนตรีประกาศวันสิ้นสภาพของนิคมในราช
กิจจานุเบกษา
หมวด 2
การจัดที่ดินในรูปนิคมสรางตนเอง
มาตรา 20 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสรางตนเองแลวให มีคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการ อื่นอีกไมนอยกวาสองคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่อธิบดีกรม ประชาสงเคราะหกําหนด
มาตรา 21 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตาม มาตรา 22 เขาเปนสมาชิกนิคม สรางตนเอง
(2) จัดสมาชิกนิคมสรางตนเองเพื่อใหเขาทําประโยชนในที่ดิน แตละแปลงตาม
แผนผังที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด
(3) สงเสริมการเกษตรและกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาการสังคม และเศรษฐกิจของนิคม
สรางตนเอง
มาตรา 22 ผูซึ่งจะเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองไดตอ งมี ุคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) บรรลุนิติภาวะและเปนหัวหนาครอบครัว
(3) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี กรมประชาสงเคราะห
กําหนด
(4) ขยันขันแข็ง มีรางกายสมบูรณ และสามารถประกอบการ เกษตรได
(5) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(6) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอย ไมพอแกการครองชีพ
(7) ไมมีอาชีพอยางใดอยางหนึ่งในขณะนัน้ พอแกการครองชีพ
มาตรา 23 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกผูใดเขาเปน สมาชิกนิคมสรางตนเอง
แลว ใหผูปกครองนิคมแสดงเขตที่ดินที่จดั แบง ใหแกผูนนั้ ไวในแผนผังที่ดินของนิคมสรางตนเอง และใหทํา
ประกาศ ปดไว ณ ที่ทําการนิคมสรางตนเองพรอมกับทําหนังสือแจงใหไปรับมอบ ที่ดินภายในเวลาที่
กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ หนังสือแจง
มาตรา 24 ใหผูซึ่งไดรับหนังสือแจงตาม มาตรา 23 ไปแสดงตนตอผูป กครองนิคมภายใน
เวลาที่กําหนดในหนังสือแจง
เมื่อผูปกครองนิคมไดตรวจสอบหลักฐานของผูซึ่งแสดงตนนั้น และ เห็นวาถูกตอง ก็ใหชี้เขต
ที่ดินที่ไดรับมอบใหเขาทําประโยชน เมื่อผูนั้น ลงลายมือชื่อรับมอบที่ดินแลว ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
หรือผูซึ่ง อธิบดีกรมประชาสงเคราะหมอบหมายออกหนังสืออนุญาตใหเขาทํา ประโยชนในที่ดินและสั่งให
อพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดนิ นั้นภายใน หกสิบวันนับแตวันที่รบั มอบที่ดิน
มาตรา 25 สมาชิกนิคมสรางตนเองผูใดไมไปแสดงตนเพื่อ รับมอบที่ดินและไมอพยพ
ครอบครัวเขาอยูประจําในทีด่ ินภายในระยะเวลา ที่กาํ หนดตาม มาตรา 23 หรือ มาตรา 24 แลวแตกรณี โดย
ไมแจงเหตุ ขัดของอันสมควรเปนหนังสือใหผูปกครองนิคมทราบก็ใหถือวาผูนั้น สละสิทธิและใหอธิบดี

กรมประชาสงเคราะหหรือผูซ ึ่งอธิบดีกรมประชา สงเคราะหมอบหมายประกาศยกเลิกหนังสืออนุญาตใหเขา
ทําประโยชน ในที่ดนิ ที่ออกใหผูนั้น
มาตรา 26 สมาชิกนิคมสรางตนเองซึ่งไดรับมอบที่ดินตาม มาตรา 24 แลว ตองจัดทําที่ดิน
ใหเกิดประโยชนใหแลวเสร็จภายใน หาปนับแตวันที่อพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินโดยมีเงือ่ นไข
วา ภายในปแรกตองทําประโยชนใหไดอยางนอยหนึ่งในสิบสวนของที่ดิน ที่ไดรับมอบ ถาทําประโยชน
ไมไดตามสวนของเนื้อที่ดนิ ดังกลาวให สมาชิกนิคมสรางตนเองนั้นขาดสิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับ
มอบ และถาภายในสี่ปตอมายังทําประโยชนไมไดเต็มเนือ้ ที่ ก็ใหไดรับหนังสือ แสดงการทําประโยชนเฉพาะ
สวนที่ดินทีไ่ ดทําประโยชนแลวเทานั้น เวนแตอธิบดีกรมประชาสงเคราะหจะผอนผันใหขยายระยะเวลาทํา
ประโยชนตอไปไดอีกคราวละหนึ่งปแตตอ งไมเกินสามป
มาตรา 27 สมาชิกนิคมสรางตนเองมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ประพฤติและปฏิบัติตนเรียบรอย มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี
(2) สรางบานพักอาศัยตามแบบแปลนแผนผังนิคม
(3) ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูปกครองนิคมเกี่ยวกับการประกอบ อาชีพการปองกัน
และรักษาโรค ตลอดจนการสุขาภิบาล
(4) ชวยเหลือรวมแรงทําการบํารุงที่ดินหรือปฏิบัติการงานอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อ
ประโยชนสวนรวมของนิคมสรางตนเอง
(5) ไมรับบุคคลผูมีความประพฤติอันนาจะกอกวนความสงบ ของนิคมสรางตนเอง
เขามาอยูในทีด่ ินที่ไดรับมอบ
(6) ไมมอบหรือโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในทีด่ ินที่ไดรับมอบ ใหแกผูอื่น เวน
แตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห หรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมอบหมาย
(7) ไมนําหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในทีด่ ินไปเปนหลัก ประกันการชําระ
หนี้
(8) ถามีหนี้ที่เกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเองที่จะตองชําระ ใหแกทาง
ราชการ ตองชําระใหแกนิคมสรางตนเองภายในระยะเวลาที่ กําหนด เวนแตไดรับผอนผันจากอธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห
มาตรา 28 ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจสั่งใหสมาชิก นิคมสรางตนเองออกจาก
นิคมสรางตนเองดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ไมใชที่ดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตามความใน มาตรา 9
(2) ปรากฏวา เปนผูขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตาม มาตรา 22

(3) ไมปฏิบัติตาม มาตรา 27
มาตรา 29 สมาชิกนิคมสรางตนเองสิ้นสภาพการเปนสมาชิกนิคม สรางตนเองเมื่อ
ลาออก หรือถูกสั่งใหออกตาม มาตรา 28
ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห มอบหมายประกาศเพิก
ถอนการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองและหนังสือ อนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดนิ นับแตวันทีส่ มาชิกนิคม
สรางตนเองลาออก หรือถูกสั่งใหออกและใหผูปกครองนิคมดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินและ หนี้สินของ
สมาชิกนิคมสรางตนเองอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตามระเบียบ ที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด
มาตรา 30 ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายกอนไดรับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนสําหรับที่ดินนัน้ ใหคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม และมีคุณสมบัตติ ามมาตรา
22 เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน
มาตรา 31 ในกรณีที่ทายาทโดยธรรมตาม มาตรา 30 เปน ผูเยาว ใหอธิบดีกรม
ประชาสงเคราะหพจิ ารณาดําเนินการตามควร แกกรณีเพือ่ ประโยชนแกผูเยาวเกีย่ วกับที่ดินนั้น
มาตรา 32 ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายโดยไมมีทายาทโดย ธรรมหรือมี แตไมอาจ
คัดเลือกไดตาม มาตรา 30 ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตาม มาตรา 22 เขาเปนสมาชิกนิคม
สรางตนเองแทน และผูนั้นตองใหความยินยอมเปนหนังสือยอมรับภาระเกีย่ วกับหนีส้ ิน ของผูตายอันเกี่ยวกับ
กิจการของนิคมสรางตนเอง ในกรณีเชนนี้ ใหนําความ ใน มาตรา 23 และ มาตรา 29 วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา 33 ในกรณีที่สมาชิกนิคมสรางตนเองกลายเปนผูว ิกลจริต หรือมีจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหพิจารณา ดําเนินการตามควรแกกรณีเกีย่ วกับที่ดินนั้น
หมวด 3
การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ
มาตรา 34 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณแลว ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้ง มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 35 ตามหลักเกณฑ และวิธกี ารที่รัฐมนตรีกําหนด
เขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ และให คณะกรรมการดําเนินการใหมีการกอตั้งเปนสหกรณตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่อธิบดี กรมสหกรณที่ดนิ กําหนด

มาตรา 35 ผูซึ่งจะเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณได ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี กรมสหกรณที่ดนิ
กําหนด
(3) ขยันขันแข็ง มีรางกายสมบูรณ และสามารถประกอบอาชีพได
(4) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(5) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอ แกการครองชีพ
(6) มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
มาตรา 36 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ จะเขาทําประโยชนในที่ดินได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสหกรณ ที่ดินและรวมกันเขาเปนสหกรณจดทะเบียนมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชน ดังกลาวตามกฎหมายวาดวยสหกรณแลว
มาตรา 37 ใหอธิบดีกรมสหกรณที่ดนิ ดําเนินการทําแผนผังจัดแบง ที่ดินและอนุญาตให
สมาชิกนิคมสหกรณเขาทําประโยชนในทีด่ ินที่มอบหมาย ใหตามที่เห็นสมควร และแสดงเขตที่ดินที่จัดแบง
ใหแกสมาชิกนิคมสหกรณ ไวในแผนผังของนิคมสหกรณ กับทําประกาศติดไว ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ
มาตรา 38 ใหอธิบดีกรมสหกรณที่ดนิ มีอํานาจสั่งใหสมาชิกนิคม สหกรณออกจากนิคม
สหกรณดว ยเหตุใดเหตุหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) ไมใชที่ดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตาม ความใน มาตรา 9
(2) ไมชําระเงินที่เรียกเก็บตาม มาตรา 10
(3) ไมปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความใน มาตรา 17
มาตรา 39 สมาชิกนิคมสหกรณสิ้นสภาพการเปนสมาชิกนิคม สหกรณเมื่อ
(1) ลาออก
(2) ถูกสั่งใหออกตาม มาตรา 38
(3) ขาดจากสภาพการเปนสมาชิกสหกรณ
มาตรา 40 สมาชิกนิคมสหกรณซึ่งไดปฏิบัติการถูกตองตาม มาตรา 11 วรรคหนึ่งแลว จะ
ขอใหออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง การทําประโยชนสําหรับทีด่ ินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ได ตอเมื่อ ไดรับความเห็นชอบจากสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยู

หมวด 4
บทกําหนดโทษ
มาตรา 41 ผูใดฝาฝน มาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหนึ่เดือน หรือ ปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ไมกระทบกระทั่งถึงความผิดที่กระทําตามกฎหมายวาดวย
ปาไม หรือตามกฎหมายวาดวยการทําเหมืองแร
มาตรา 42 ผูใดขาดจากการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองหรือ สมาชิกนิคมสหกรณ หรือหมด
สิทธิในที่ดินทีไ่ ดรับอนุญาตใหเขาทํา ประโยชนในทีด่ ินของนิคมแลวไมยอมออกจากที่ดินที่ไดรับอนุญาตให
เขาทําประโยชนภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับคําสั่งของอธิบดีหรือ ผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา 43 สมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณซึ่งไดเขาทําประโยชน หรือครอบครองที่ดินใน
นิคมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตัง้ นิคม อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงมีสิทธิและหนาที่
ตามพระราช กฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมนั้นตอไป สวนที่ดนิ ตามพระราชกฤษฎีกา ดังกลาวทีย่ ังไมไดจดั ให
สมาชิกนิคมหรือสมาชิก
สหกรณเขาทําประโยชน หรือครอบครองในที่ดินของนิคมในวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช
บังคับใหดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
*******************

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติจัดที่ดนิ เพื่อการครอง
ชีพ พุทธศักราช 2485 และพระราช บัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2504 ที่ใชอยูในปจจุบันนี้
ไมเหมาะสมกับกาลสมัย และตองการนําบทบัญญัติที่ใชรวมกันได ซึ่งเคย กําหนดแยกไวในพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการจัดตั้งนิคมสรางตนเอง หรือ นิคมกสิกรรมและนิคมเกลือ ในรูปสหกรณตา ง ๆ นั้น มารวมไวใน
พระราช บัญญัติจัดที่ดินเพือ่ การครองชีพฉบับใหมนี้เสียดวยกัน สวนพระราช กฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมที่
จะมีขึ้นในโอกาสตอไปนั้น ตองการใหมี แตเพียงการกําหนดประเภทนิคมและแผนที่กําหนดแนวเขตที่ดินที่
จะจัดตั้ง นิคมเทานั้น
*************************************************************************
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