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พระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕
(๒) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗
(๓) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การจัดรูปที่ดิน” หมายความว่า การดําเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์
ทั่วถึงที่ดินทุกแปลง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยทําการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกัน
เพื่อวางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่ การจัดระบบชลประทาน การจัดสร้างถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา การปรับ
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ระดับพื้นที่ดิน การบํารุงดิน การวางแผนการผลิตและการจําหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึง
การแลกเปลี่ยน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การให้เช่าซื้อที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
“การจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า การจัดระบบชลประทานจากทางน้ําชลประทาน
หรื อ แหล่ ง น้ํ า อื่ น ใดไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมแก่ ก ารทํ า เกษตรกรรมได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง รวมทั้ ง
การจัดสร้างถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การทํานา ทําไร่ ทําสวน และเกษตรกรรมอื่นตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนด
“เขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า เขตที่ดินที่มีประกาศกําหนดให้เป็นเขต
การจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
“เขตโครงการจัดรูปที่ดิน” หมายความว่า เขตที่ดินที่มีประกาศกําหนดให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
“ระบบชลประทาน” หมายความว่า คัน คูน้ํา ทางระบายน้ํา ประตูน้ํา รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง
หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จัดทําขึ้นเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ําในเขตการจัดระบบน้ํา
เพื่อเกษตรกรรมหรือเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรีหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า ผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมชลประทาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่ของตน
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
มาตรา ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมขึ้ น คณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ น รองประธานกรรมการคนที่ สอง อธิ บดี กรมการข้ าว อธิ บดี กรมการค้ าภายใน อธิ บดี กรมเจ้ าท่ า
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อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร ผู้ จั ด การธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
และกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ งตั้ งจํ านวนไม่ เกิ นเก้ าคน
เป็นกรรมการ
ให้หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งมี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ หรื อ ประสบการณ์
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ด้ า นกฎหมาย การเกษตร การชลประทาน การบริห ารจั ด การ ทรัพ ยากรธรรมชาติ
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดิน
มาตรา ๗ เมื่ อ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตสํ า รวจการจั ด รู ป ที่ ดิ น ตามมาตรา ๓๒
ใช้บังคับในบริเวณใดในจังหวัดใดแล้ว ให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําจังหวัดขึ้นคณะหนึ่ง
ในจั ง หวั ด นั้ น เรี ย กว่ า “คณะกรรมการจั ด รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด ” ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด
พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ผู้แทนกรมการข้าว ผู้แทนกรมชลประทาน
ผู้ แ ทนกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ผู้ แ ทนกรมทางหลวงชนบท อั ย การจั ง หวั ด ผู้ แ ทนธนาคารเพื่ อ การเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร นายอํ าเภอในท้ องที่ เขตสํ ารวจการจั ดรู ปที่ ดิ น ผู้ บริ หารท้ องถิ่ นทุ กแห่ งที่ พื้ นที่
เขตสํารวจการจัดรูปที่ดินอยู่ในเขตการปกครอง ซึ่งเลือกกันเองไม่เกินห้าคน เว้นแต่เขตสํารวจการจัดรูปที่ดินใด
มี ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ไม่ เ กิ น ห้ า คนให้ ทุ ก คนเป็ น กรรมการ และประธานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากเจ้าของที่ดิน
ในเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน
ให้หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่เขตสํารวจการจัดรูปที่ดินครอบคลุมที่ดินสองจังหวัดขึ้นไปรวมอยู่ในเขตโครงการเดียวกัน
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางอาจกําหนดให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดแห่งหนึ่ง ทําหน้าที่ครอบคลุม
ทั้งโครงการก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอในจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการด้วย
สําหรับผู้บริหารท้องถิ่นให้ดําเนินการเลือกกันเองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่อยู่ในเขตสํารวจ
การจัดรูปที่ดิน
การเลือกผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๘ กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสี่ปี
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ในกรณีที่กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ
เพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน
หรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้ออกเพราะบกพร่อง
ต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ สําหรับกรรมการซึ่งตนแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งหรือคนที่สองตามลําดับเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมการซึ่ ง มาประชุ ม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) กํ า หนดนโยบายและพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการดํ า เนิ น งานและงบประมาณ
ของโครงการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมและโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต่าง ๆ
(๓) พิ จ ารณาเสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ พื่ อ ออกประกาศกํ า หนด
แนวเขตสํารวจการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
(๔) พิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน
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(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินในเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน
(๖) ให้ความเห็นชอบในการกําหนดที่ดินตอนใดเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้
ตามความต้องการของทางราชการตามมาตรา ๓๔
(๗) วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปัญหาการจัดรูปที่ดินตามคําร้องหรือคําอุทธรณ์ของเจ้าของที่ดิน
หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๘
(๘) วางระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน
ของกองทุนจัดรูปที่ดิน
(๙) วางระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และกิจการที่เกี่ยวกับการจัดระบบน้ํา
เพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางหรือสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
(๑๐) กําหนดแนวทางในการส่งเสริมและช่วยเหลือการทําเกษตรกรรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
(๑๑) ดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการสํารวจบริเวณที่ดินที่เห็นสมควรจะกําหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
(๒) ประเมิ น ราคาที่ ดิ น และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ในที่ ดิ น ในเขตโครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น ตามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด
(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการวางแผนผังการจัดแปลงที่ดิน ระบบชลประทาน การสร้างถนน
หรือทางลําเลียงในไร่นา การปรับระดับพื้นที่ดิน การแลกเปลี่ยนที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน
ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
(๔) สอบสวนและวินิจฉัยคําร้องตามมาตรา ๔๒ หรือดําเนินการประนีประนอมตามมาตรา ๔๓
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินตามระเบียบหรือข้อบังคับ
หรือมติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง หรือตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมอบหมาย
(๖) วางระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดประตูกักน้ํา หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการบังคับน้ํา
เข้าสู่ที่ดินของเจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
(๗) ดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดรูปที่ดิน
การออกระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๖) ต้อ งดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๒๕
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มาตรา ๑๓ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจแต่งตั้ง
คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาหรื อ วิ จั ย หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน หรื อ ตามที่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
สํานักงานจัดรูปที่ดิน
มาตรา ๑๔ สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
การจัดรูปที่ดิน รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ควบคุมสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน
(๒) จัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณของโครงการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมและ
โครงการจัดรูปที่ดิน
(๓) จัดทําแผนผังการจัดแปลงที่ดิน ระบบชลประทาน การสร้างถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา
การปรับระดับพื้นที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
(๔) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ
การทําเกษตรกรรม
(๕) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ระบบน้ํ า เพื่ อ เกษตรกรรมและการจั ด รู ป ที่ ดิ น ตามที่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด
มาตรา ๑๕ สํา นักงานจั ดรู ปที่ ดิ นจั ง หวัด มีอํ านาจหน้า ที่ในการดําเนิ นการจั ดระบบน้ํ าเพื่ อ
เกษตรกรรม การจัดรูปที่ดินภายในเขตจังหวัด และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
ในกรณีที่เขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมหรือเขตโครงการจัดรูปที่ดินมีพื้นที่ครอบคลุมที่ดิน
สองจังหวัดขึ้นไปรวมอยู่ในเขตโครงการเดียวกัน อธิบดีจะมอบหมายให้สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดใด
มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมหรือจัดรูปที่ดินตลอดเขตโครงการนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมี
สํานักงานจัดรูปที่ดินในจังหวัดที่เกี่ยวข้องนั้นหรือไม่
มาตรา ๑๖ บรรดาที่ ดิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ไ ด้ ม าโดยประการใด ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ และให้
กรมชลประทานเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมหรือการจัดรูปที่ดิน
โดยเฉพาะ
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ที่ดินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง กรมชลประทานมีอํานาจดําเนินการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือโอน
ไปยังเกษตรกรเพื่อใช้ในการทําเกษตรกรรมได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
กิ จ การใดที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ จ ดทะเบี ย นในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ยสิ ท ธิ อั น เกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมหรือเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้กรมชลประทาน
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนั้น
มาตรา ๑๗ ให้ สํ า นั ก งานจั ด รู ป ที่ ดิ น กลางจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทการจั ด รู ป ที่ ดิ น ประกอบด้ ว ย
แผนการจั ด ระบบน้ํ า เพื่ อ เกษตรกรรม และแผนการจั ด รู ป ที่ ดิ น โดยแสดงภาพรวมการพั ฒ นาพื้ น ที่
ที่เหมาะสมแก่การจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ระยะเวลาในการดําเนินการตามแผน
กรอบงบประมาณ รวมทั้งกําหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผน แนวทางการประสานความร่วมมือ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบชลประทาน การบริหารและพัฒนาที่ดิน และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการทําเกษตรกรรม
ในการดําเนินการจัดทําแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
คํานึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ หรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทําแผนด้วย
ให้สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
เพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ให้สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนนั้น
หมวด ๓
การจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางหรือเจ้าของที่ดินในพื้นที่ที่ทําเกษตรกรรม
มีความประสงค์ให้มีการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ใด ให้สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดทําโครงการ
เสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
การเสนอโครงการตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงแนวเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะจัดทําระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
แหล่งน้ําที่จะใช้ในการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม จํานวนเจ้าของที่ดินที่ทําเกษตรกรรม ประเภทของ
การทําเกษตรกรรม ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการดําเนินการ และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๔ ก
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มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดระบบน้ํา
เพื่อเกษตรกรรม และเป็นพื้นที่ที่ยังมิได้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อออกประกาศกําหนดแนวเขตสํารวจการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
ในเขตพื้นที่นั้น ประกาศดังกล่าวให้มีแผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ที่จะสํารวจไว้ด้วย
มาตรา ๒๐ ภายในแนวเขตสํารวจการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๑๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อทําการสํารวจพื้นที่ในการจัดทําระบบชลประทาน ถนน
หรือทางลําเลียงในไร่นา หรือการอื่นที่จําเป็นแก่การจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
(๒) ทําเครื่องหมายใด ๆ โดยปักหลัก ขุดร่องแนว หรือสร้างหมุดหลักฐานในที่ดินของบุคคลใด
เพื่อเป็นแนวเขตในการดําเนินการ
(๓) ขุดดิน ตัดรานกิ่งไม้ หรือกระทําการใด ๆ แก่สิ่งกีดขวางการสํารวจได้เท่าที่จําเป็น
ในการเข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ทราบล่วงหน้าตามสมควร และต้องระมัดระวังให้กระทบกระเทือน
การใช้ประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์น้อยที่สุด
มาตรา ๒๑ เมื่อ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ ได้ ดําเนินการสํ ารวจและจัด ทํา แผนผั งการจั ดระบบน้ํ า
เพื่อเกษตรกรรมเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการจัดให้มีการประชุมเจ้าของที่ดินที่ทําเกษตรกรรม
ภายในแนวเขตสํารวจการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการจัดระบบ
น้ําชุมชนในการทําหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของที่ดินในเขตพื้นที่นั้น
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กและจํ า นวนกรรมการในคณะกรรมการจั ด ระบบน้ํ า ชุ ม ชน ให้ เ ป็ น ไปตาม
ความตกลงกันเองของเจ้าของที่ดินที่มาประชุม
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งที่พื้นที่เขตสํารวจการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมอยู่ในเขตการปกครอง
เป็นกรรมการโดยตําแหน่งในคณะกรรมการจัดระบบน้ําชุมชน
มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดระบบน้ําชุมชนพิจารณาการจัดทํา
ระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการจัดสรรน้ําอย่างทั่วถึง
และพอเพียงสําหรับพื้นที่ที่ทําเกษตรกรรม โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินในการจัดทํา
ระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา รวมทั้งการอื่นใดในการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
ผ่านที่ดินของตน เพื่อเสนอต่อสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
การจัดทําระบบชลประทาน ต้องคํานึงถึงการจัดสรรน้ําให้แก่เจ้าของที่ดินซึ่งประสงค์จะใช้น้ํา
เพื่อทําเกษตรกรรม การอํานวยความสะดวกในการขนส่งผลิตผลการเกษตร โดยให้พิจารณาจัดทําไปตาม
แนวเขตของพื้นที่เดิมให้ได้มากที่สุด และมิให้เจ้าของที่ดินรายใดต้องรับภาระเกินสมควรแก่เหตุ
มาตรา ๒๓ เมื่อสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางได้พิจารณาเห็นชอบกับแผนผังการจัดระบบน้ํา
เพื่ อ เกษตรกรรมในพื้ น ที่ ใ ดแล้ ว ให้ เ สนอต่ อ อธิ บ ดี เ พื่ อ ประกาศเขตการจั ด ระบบน้ํ า เพื่ อ เกษตรกรรม
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โดยประกาศดังกล่าวต้องแสดงแผนผังการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมและแผนผังที่ดินที่อยู่ภายในแนวเขตไว้ด้วย
และให้ ปิ ด ประกาศไว้ ณ ศาลากลางจั ง หวั ด ที่ ว่ า การอํ า เภอ ที่ ทํ า การองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และบริเวณชุมชนในเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
มาตรา ๒๔ เมื่ อ ได้ มี ป ระกาศเขตการจั ด ระบบน้ํ า เพื่ อ เกษตรกรรมตามมาตรา ๒๓ แล้ ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์
ในที่ดินในแนวเขตตามประกาศนั้น เพื่อจัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และการอื่น
ที่จําเป็นแก่การจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
ในการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีจําเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่
อาจเปลี่ยนแปลงแผนผังดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางแล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงแผนผังต้องดําเนินการ
ให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของที่ดินน้อยที่สุด
การเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๒๐ วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ การบริหารจัดการน้ําเพื่อเกษตรกรรม และการดูแลบํารุงรักษาสิ่งที่จัดสร้างขึ้น
ในเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ กํ า หนดพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี อํ า นาจหน้ า ที่ ดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง
การมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นเป็นผู้ดําเนินการแทน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง มีอํานาจ
เข้ า ไปในที่ ดิ น หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ใ นเขตการจั ด ระบบน้ํ า เพื่ อ เกษตรกรรมเพื่ อ ประโยชน์
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้
การเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวรรคสาม ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๒๐ วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ การชําระค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม การซ่อมแซม และบํารุงรักษา
การใช้น้ําเพื่อประโยชน์ในลักษณะการประกอบธุรกิจการเกษตร หรือการใช้น้ํามากเกินควร ของเจ้าของที่ดิน
ในเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา ถ้ามีจํานวนสูงเกินกว่าที่เจ้าของที่ดินจะรับภาระได้
และเป็นการดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าของที่ดิน กรมชลประทาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสนับสนุนทางการเงินหรือเข้าดําเนินการแทนได้ตามที่เห็นสมควร
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ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
อาจพิจารณาลด ยกเว้น รวมทั้งกําหนดระยะเวลา หรือขยายระยะเวลาการชําระเงินได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทําทางระบายน้ํามาเชื่อมต่อกับระบบชลประทานหรือกระทําการใด ๆ
เพื่อส่ง กัก หรือระบายน้ําจากระบบชลประทาน เว้นแต่จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๒๕ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทําให้ระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นาเกิดความเสียหาย
หรือไม่สะดวกแก่การใช้
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกักน้ําไว้ใช้เกินกว่าความจําเป็นแก่ที่ดินของตน หรือกระทําการอื่นใด
อันเป็นการขัดขวางต่อการส่ง กัก หรือระบายน้ํา จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่สามารถได้รับน้ําจากระบบชลประทาน
มาตรา ๓๐ ในเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ห้ามมิให้ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ที่มิใช่เกษตรกรรม เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลางมอบหมาย
หมวด ๔
การจัดรูปที่ดิน
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางหรือเจ้าของที่ดินในพื้นที่ที่ทําเกษตรกรรม
มีความประสงค์ให้มีการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ที่ทําเกษตรกรรมหรือพื้นที่ในเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
ให้สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดทําโครงการเสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
การเสนอโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาเห็นสมควรกําหนดให้พื้นที่ที่ทํา
เกษตรกรรมหรือพื้นที่ในเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมใดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน
ในพระราชกฤษฎีกาให้มีแผนที่สังเขปแสดงเขตท้องที่ที่จะสํารวจไว้ด้วย
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับได้ห้าปี
มาตรา ๓๓ ในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่าย ก่อให้เกิด
ภาระติดพัน หรือกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้ราคาประเมินที่ดินในท้องที่ที่จะสํารวจการจัดรูปที่ดินสูงขึ้น
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
มอบหมาย
ในกรณี ที่มีการกระทําใด ๆ ที่ ทําให้ราคาประเมินที่ ดิน ในที่ ดิน นั้นสู งขึ้ น โดยไม่ไ ด้รับ อนุ ญาต
ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจะไม่ประเมินราคาที่ดินที่สูงขึ้นนั้นรวมในราคาประเมินที่ดิน
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และทรัพย์สินในที่ดินนั้น ถ้าการที่จัดทําขึ้นนั้นเป็นทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกีดขวาง
การจัดรูปที่ดิน ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของที่ดินทําการรื้อถอน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้าเจ้าของที่ดินไม่ปฏิบัติตามให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจ
ดําเนินการรื้อถอนโดยเจ้าของที่ดินจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
นั้นด้วย
มาตรา ๓๔ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ แล้ว ถ้าคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
เห็นสมควรให้นําที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินภายในเขตตามพระราชกฤษฎีกานั้นมาดําเนินการ
จัดรูปที่ดิน ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าในเขตนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือเป็น
ที่ดินที่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
และมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดรวมอยู่ด้วย ให้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ มีผลเป็นการถอนสภาพ
การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับที่ดินดังกล่าว โดยมิต้องดําเนินการถอนสภาพตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และให้กรมชลประทานมีอํานาจนําที่ดินนั้นมาใช้ในการจัดรูปที่ดินได้
(๒) ถ้าในเขตนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ เมื่อกระทรวงการคลัง
ได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสําหรับที่ดินดังกล่าว โดยมิต้องดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมาย
ว่าด้วยที่ราชพัสดุ และให้กรมชลประทานมีอํานาจนําที่ดินนั้นมาใช้ในการจัดรูปที่ดินได้
(๓) ถ้าในเขตนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดิน
ซึ่ ง มี ผู้ เ วนคื น หรื อ ทอดทิ้ ง หรื อ กลั บ มาเป็ น ของแผ่ น ดิ น โดยประการอื่ น ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น
และสภาพของที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยรวมอยู่ด้วย ให้กรมชลประทานมีอํานาจนําที่ดินนั้น
มาใช้ในการจัดรูปที่ดินได้
ถ้ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ ถ อนสภาพตาม (๑) และ (๒) เป็ น ที่ ดิ น สํ า หรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น หรื อ ใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ
ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการต่อไป
ถ้าไม่อาจดําเนินการได้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดที่ดินแปลงอื่นภายในเขตตามพระราชกฤษฎีกา
นั้นให้แทน
เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่สังเขปแสดงขอบเขตของที่ดิน
ตอนนั้นแนบท้ายประกาศด้วย และให้ที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในลักษณะเดียวกับ
ก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒
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มาตรา ๓๕ ในเขตท้องที่ตามพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่ง
ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อทําการสํารวจพื้นที่ที่จะจัดทําเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน
(๒) ทําเครื่องหมายใด ๆ โดยปักหลัก ขุดร่องแนว หรือสร้างหมุดหลักฐานในที่ดินของบุคคลใด
เพื่อเป็นแนวเขตในการดําเนินการ
(๓) ขุดดิน ตัดรานกิ่งไม้ หรือกระทําการใด ๆ แก่สิ่งกีดขวางการสํารวจได้เท่าที่จําเป็น
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการสํารวจพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําแผนผัง
โครงการจั ดรูปที่ดิ นเบื้ องต้น โดยแสดงแนวเขตที่ ดิ นเดิมก่อนที่จะดํ าเนิ นการจัดรู ปที่ ดิน และแนวเขต
ที่จะปรับปรุงสภาพที่ดินตามโครงการจัดรูปที่ดิน แล้วปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบริเวณชุมชนในเขตแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าของที่ดินในเขตที่จะดําเนินการตาม
แผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นได้ทราบ
มาตรา ๓๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดให้มีการประชุมเจ้าของที่ดินภายในแนวเขต
แผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นตามมาตรา ๓๖ เพื่อสอบถามความสมัครใจในการดําเนินการจัดรูปที่ดิน
ถ้าเจ้าของที่ดินให้ความยินยอมในการจัดรูปที่ดินไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเจ้าของที่ดินทั้งหมด และมีจํานวนพื้นที่
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น ให้เจ้าของที่ดินดําเนินการคัดเลือกกันเองเป็น
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน ในการทําหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของที่ดินในเขตท้องที่นั้น
การคัดเลือกและการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติ
ในมาตรา ๒๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนพิจารณาแผนผั ง
โครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทําขึ้น และดําเนินการปรับปรุงแผนผังโครงการ
จัดรูปที่ดินให้เป็นไปตามความต้องการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อการทํา
เกษตรกรรม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนสอบถามความคิดเห็นจาก
เจ้าของที่ดินในเขตแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้นด้วย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ให้คําแนะนํา ชี้แจงข้อ มูล และเสนอแนะวิธีการจัดทําผังที่ดิน
ระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และสาธารณูปโภคอื่นในโครงการจัดรูปที่ดิน และจัดทํา
แผนผังโครงการจัดรูปที่ดิน โดยคํานึงถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน
มาตรา ๓๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินต่อคณะกรรมการจัดรูป
ที่ดินจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อประกาศเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน
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ประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงแผนผังที่ดิน การจัดระบบชลประทาน
ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และสาธารณูปโภคที่อยู่ภายในเขต รวมทั้งรายชื่อเจ้าของที่ดิน และให้
ปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริเวณชุมชน
ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
ในกรณีที่ประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามวรรคหนึ่ง ได้กําหนดพื้นที่ที่ดินเดียวกันกับที่ดิน
ในเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๒๓ ให้มีผลเป็นการเพิกถอนที่ดินนั้นออกจากเขต
การจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม และให้ที่ดินนั้นเป็นที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินตามวรรคหนึ่ง ซึ่งไม่อาจ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในการจัดรูปที่ดินในเรื่องใด ให้ดําเนินการตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๐ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปทําการอันจําเป็นเพื่อการจัดรูปที่ดิน
(๒) เข้าไปทําการสํารวจรังวัดเพื่อกําหนดแผนผังการจัดแปลงที่ดินใหม่ ดําเนินการจัดสร้าง
ระบบชลประทาน การสร้างถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา การปรับระดับพื้นดิน และการอื่นที่เกี่ยวกับ
การจัดรูปที่ดิน
(๓) ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขต และแนวเขต
เมื่อมีความจําเป็นและโดยสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตัดหรือรื้อถอนต้นไม้ พืชพันธุ์ รั้ว
หรือสิ่งใด ๆ อันจําเป็นแก่การดําเนินการจัดรูปที่ดิน
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ห้ามมิให้เข้าไปในอาคาร ลานบ้าน หรือส่วนที่มีรั้วกั้น
อันติดต่อกับบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์อนุญาต หรือเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งเรื่องกิจการที่จะกระทําไม่น้อยกว่าสามวันก่อนเริ่มกระทําการนั้น
มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินผู้รับจํานอง
ผู้ซื้อฝาก หรือผู้ยึดถือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๓๙ ให้นําหรือส่ง
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมด้วยเอกสารสิทธิที่เกี่ยวกับที่ดินนั้นให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่กําหนด
มาตรา ๔๒ ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคัดค้านเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง โดยยื่นคําร้องคัดค้านต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ปิดประกาศ
ในกรณีที่มีผู้ร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจสอบสวน
และเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อ งได้ตามความจําเป็นและวินิจฉัยสั่งการ
ไปตามที่เห็นสมควร และแจ้งคําวินิจฉัยนั้นเป็นหนังสือไปยังบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
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บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยสั่งการตามวรรคสอง มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลางภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําวินิจฉัย
ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
และให้แจ้งคําวินิจฉัยเป็นหนังสือไปยังบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางให้เป็นที่สุด
ในระหว่างที่มีการคัดค้านหรือยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการ
จัดรูปที่ดินต่อไปได้
มาตรา ๔๓ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ถ้าที่ดินเดิมแปลงใดได้จํานองไว้ก่อนมีการประกาศ
เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการประนีประนอม
เพื่อให้เจ้าของที่ดินได้ไถ่ถอนจํานองหรือให้คู่สัญญาตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงจํานองเป็นที่ดินแปลงใหม่
ที่เจ้าของที่ดินผู้จํานองได้รับตามโครงการจัดรูปที่ดิน
ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงจํานองเป็นที่ดินแปลงใหม่ตามวรรคหนึ่ง การจดทะเบียน
ไถ่ถอนจํานองและการจํานองใหม่ ให้ได้รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจํานองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
มาตรา ๔๔ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ถ้าที่ดินเดิมแปลงใดได้ขายฝากไว้ก่อนมีการประกาศ
เขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๓๙ ให้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินของผู้ขายฝากหรือบุคคลซึ่งระบุไว้
ในมาตรา ๔๙๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตกติดไปยังที่ดินแปลงใหม่ที่ผู้ซื้อฝากได้รับตาม
โครงการจัดรูปที่ดิน
มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ดังต่อไปนี้
(๑) ประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินทุกแปลงในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้น
(๒) กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน และกิจการสาธารณูปโภคที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(๓) กําหนดแปลงที่ดินที่จะจัดให้แก่เจ้าของที่ดินเดิมและผู้มีสิทธิได้รับที่ดินในการจัดรูปที่ดิน
(๔) กระทํากิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน
มาตรา ๔๖ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ถ้าเจ้าของที่ดินรายใดไม่ยินยอมให้ดําเนินการจัดรูปที่ดิน
หรือไม่มาติดต่อแสดงความยินยอม หรือไม่ยินยอม หรือเจ้าของที่ดินมิได้ใช้ที่ดินนั้นประกอบกิจการใด ๆ
ด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นเช่าที่ดินหรือทําประโยชน์ในที่ดินนั้น ให้อธิบดีมีอํานาจจัดซื้อที่ดินนั้น เพื่อนํามา
ดําเนินการจัดรูปที่ดินได้
ถ้าเจ้ าของที่ ดิ นตามวรรคหนึ่ งไม่ ยอมขายที่ ดิ น หรื อ เสนอขายในราคาที่ สูง กว่าราคาประเมิ น
ตามมาตรา ๔๕ (๑) ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น
ให้ดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในกรณีที่มิได้จัดซื้อที่ดินหรือเวนคืนที่ดินทั้งแปลง และเจ้าของที่ดินตามวรรคหนึ่งมีการใช้น้ํา
จากระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา หรือสิ่งอื่นใดที่จัดสร้างขึ้นในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
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เจ้าของที่ดินดังกล่าวจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการใช้น้ําจากระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา
หรือสิ่งอื่นใดที่จัดสร้างขึ้นในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตลอดจนต้องชําระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บํารุงรักษา ตามมาตรา ๕๓ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด
มาตรา ๔๗ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกําหนดแนวเขต
ในการจัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และสาธารณูปโภคอย่างอื่นเพื่อให้เจ้าของ
ที่ดินทุกแปลงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ที่ดินที่ใช้ตามวรรคหนึ่งคิดเป็นมูลค่าเท่าใด ให้คํานวณหักออกจากมูลค่าประเมินของที่ดินและ
ทรัพย์สินอื่นในที่ดินแต่ละแปลง ตามส่วนของมูลค่าประเมินก่อนการกําหนดแปลงที่ดินใหม่ ไม่ว่าที่ดิน
ที่ใช้ไปนั้นจะมาจากที่ดินแปลงใด
มูลค่าของที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินแต่ละแปลง เมื่อคํานวณหักแล้วตามวรรคสอง ให้ถือว่า
เป็นมูลค่าสุทธิของที่ดนิ เพื่อการกําหนดแปลงที่ดินใหม่ตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๔๘ ในการกําหนดแปลงที่ดินใหม่ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดให้เจ้าของที่ดิน
แต่ละรายได้รับที่ดินในที่ดินแปลงเดิม หรือให้ได้รับที่ดินแปลงเดิมบางส่วน หรือจัดให้ที่ดินแปลงใหม่
อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินแปลงเดิมของตนเท่าที่จะกระทําได้ และให้ที่ดินที่ได้รับใหม่นั้นมีมูลค่าใกล้เคียงกับ
มูลค่าสุทธิของที่ดินเดิมของตนเท่าที่จะกระทําได้ ในการนี้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนัดประชุม
เจ้าของที่ดิน เพื่อทําความตกลงเกี่ยวกับการกําหนดแปลงที่ดินใหม่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เมื่อมีการตกลงในการกําหนดแปลงที่ดินใหม่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
ปิดประกาศแผนผังแปลงที่ดินใหม่พร้อมด้วยรายชื่อเจ้าของที่ดินไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ
ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริเวณชุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
การตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกันอาจกระทําได้ โดยให้เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในแปลงที่ดินภายในสามสิบวัน
นับแต่วันปิดประกาศ
ในกรณี ที่ เ จ้ า ของที่ ดิ น รายใดไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การกํ า หนดแปลงที่ ดิ น ใหม่ ต ามวรรคหนึ่ ง มี สิ ท ธิ
ยื่นคําร้องคัดค้านและยื่นอุทธรณ์ โดยให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ มูลค่าของที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินที่เจ้าของที่ดินแต่ละแปลงได้สละให้แก่ส่วนรวม
เพื่อใช้ประโยชน์ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ต้องมีมูลค่าไม่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิม
หากมูลค่าของที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มีมูลค่าเกินร้อยละเจ็ด
ของมูลค่าประเมินที่ดินเดิม ให้กรมชลประทานจ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินแต่ละรายเป็นเงินสําหรับ
ส่วนที่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิมนั้น
มาตรา ๕๐ เมื่อ ได้ กําหนดแปลงที่ ดินใหม่ เสร็จสิ้ นตามมาตรา ๔๘ แล้ ว เจ้ าของที่ ดิน ผู้ใ ด
ได้รับที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินมีมูลค่าประเมินสูง หรือต่ํากว่ามูลค่าสุทธิของที่ดินเดิม ให้เจ้าของที่ดิน
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ผู้นั้นจ่ายหรือได้รับมูลค่าที่แตกต่างนั้นเป็นการทดแทน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลางกําหนด
มาตรา ๕๑ เมื่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดได้กําหนดแปลงที่ดินที่จะจัดให้แก่เจ้าของที่ดินเดิม
หรือผู้มีสิทธิได้รับที่ดินในการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๔๕ (๓) เสร็จสิ้นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสําหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
นั้นต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
เมื่อได้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามวรรคหนึ่งแล้ว หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมให้เป็นอันยกเลิก
มาตรา ๕๒ การบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบชลประทานในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน การดูแล
บํารุงรักษาสิ่งที่จัดสร้างขึ้น และอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๓ การชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด รู ป ที่ ดิ น การซ่ อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษาการใช้ น้ํ า
เพื่อประโยชน์ในลักษณะการประกอบธุรกิจการเกษตร หรือการใช้น้ํามากเกินควรของเจ้าของที่ดินในเขต
โครงการจัดรูปที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา ถ้ามีจํานวนสูงเกินกว่าที่เจ้าของที่ดินจะรับภาระได้
และเป็นการดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าของที่ดิน กรมชลประทาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสนับสนุนทางการเงินหรือเข้าดําเนินการแทนได้
ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
อาจพิจารณาลด ยกเว้น รวมทั้งกําหนดระยะเวลา หรือขยายระยะเวลาการชําระเงินได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๕๔ ภายในกํ า หนดห้ าปี นั บแต่ วั นที่ ไ ด้ รับ หนั งสื อ แสดงสิท ธิ ในที่ ดิ น ในเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดินจะโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอด
โดยทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือการโอนไปยังสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกร
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือการโอนไปยังกรมชลประทานเพื่อประโยชน์ในการจัดรูปที่ดิน หรือเมื่อ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมอบหมาย
ภายในกํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ที่ ดิ น ในเขตโครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น ไม่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด
แห่งการบังคับคดี
มาตรา ๕๕ ถ้าที่ดินแปลงใดในเขตโครงการจัดรูปที่ดินได้โอนสิทธิไปยังบุคคลใดตามมาตรา ๕๔
ผู้รับโอนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๕๓ แทนผู้โอนต่อไปจนครบ และให้ถือว่า
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นบุริมสิทธิที่ได้จดทะเบียนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว
มาตรา ๕๖ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ห้ามมิให้ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม
หรือทําการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ หรือทําการใด ๆ แก่ที่ดินนั้นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การจัดรูปที่ดิน
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เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
มอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอํานาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอน
ทําให้คืนสู่สภาพเดิม หรืองดเว้นการกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เมื่อได้
ประกาศคําสั่งไว้ ณ บริเวณนั้น ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริเวณชุมชนในเขตโครงการ
จัดรูปที่ดิน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และไม่มีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ให้คณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการรื้อถอน หรือทําให้คืนสู่สภาพเดิม โดยผู้ฝ่าฝืนจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้
และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือทําให้คืนสู่สภาพเดิมนั้นด้วย
มาตรา ๕๗ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้
(๑) เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ หรือปลูกพืชพันธุ์ใด ๆ ในบริเวณที่มีการจัดระบบชลประทาน ถนนหรือ
ทางลําเลียงในไร่นา อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานจัดรูปที่ดิน
(๒) ปล่อยสัตว์ใด ๆ ลงไปในบริเวณที่มีการจัดระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา
อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานจัดรูปที่ดิน
(๓) ทําทางระบายน้ํามาเชื่อมต่อกับระบบชลประทานหรือกระทําการใด ๆ ต่อระบบชลประทาน
เพื่อส่ง กัก หรือระบายน้ําจากระบบชลประทาน เว้นแต่จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกําหนดหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(๔) ทําให้ระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน
เกิดความเสียหายหรือไม่สะดวกแก่การใช้
(๕) กักน้ําไว้ใช้เกินความจําเป็นแก่ที่ดินของตนหรือกระทําการอื่นใดอันเป็นการขัดขวางต่อการส่ง
กัก หรือระบายน้ํา จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่สามารถได้รับน้ําจากระบบชลประทาน
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ในการสํารวจตรวจสอบและดําเนินการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้
ให้กรรมการจัดรูปที่ดินกลาง กรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ใด ๆ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือ สิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินการจัดรูปที่ดินได้ตามความจําเป็น
มาตรา ๕๙ ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๕๘ (๑) ให้กรรมการ
จัดรูปที่ดินกลาง กรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กระทําในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก โดยให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร และในการนี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจําตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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หมวด ๕
กองทุนจัดรูปที่ดิน
มาตรา ๖๐ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนจัดรูปที่ดิน” ในกรมชลประทาน
ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๖๑ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ํา
เพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน
รายได้ที่ได้รับจากการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุน
จัดรูปที่ดิน โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การใช้จ่ายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินให้กระทําได้เฉพาะเพื่อการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
และการจัดรูปที่ดิน หรือเพื่อการช่วยเหลือทางการเงินหรือให้สินเชื่อแก่บรรดาเจ้าของที่ดินในเขตสํารวจ
การจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมหรือเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมเขตสํารวจการจัดรูปที่ดินหรือ
เขตโครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น โดยผ่ า นสถาบั น การเงิ น ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ค ณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
รายงานการรับจ่ายเงิน เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ให้ทํารายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป
ให้กรมชลประทานเก็บรักษาเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและเบิกจ่ายจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อใช้จ่าย
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๑ กองทุนจัดรูปที่ดินประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) เงินที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
(๓) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากรัฐบาล หรือแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลอื่น
(๔) เงิน ดอกผล หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สํานักงานจัดรูปที่ดินกลางได้รับเกี่ยวกับการดําเนินการ
จัดรูปที่ดิน รวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมหรือการจัดรูปที่ดินที่เจ้าของที่ดินหรือ
ผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน แล้วแต่กรณี ชําระหรือค้างชําระตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๕๓
(๕) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๘
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๒ ผู้ใด
(๑) ไม่อํานวยความสะดวกแก่ กรรมการจัดรูปที่ ดินกลาง กรรมการจัดรู ปที่ดินจัง หวัดหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๕๘ (๑)
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(๒) ไม่ ม าให้ ถ้ อ ยคํ า หรื อ ไม่ ส่ ง เอกสารหรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ เ รี ย กให้ ม าหรื อ ให้ ส่ ง ตามมาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๘ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๖๓ ผู้ใดไม่ ปฏิบัติ ตามระเบีย บ ประกาศ หรื อ ข้อ บั งคับของอธิบ ดีตามมาตรา ๒๕
หรือมาตรา ๒๕ ซึ่งนํามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๕๗ (๑) (๓) หรือ (๕) ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๕๗ (๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๙ ให้ ท้อ งที่ ที่มี การตราพระราชกฤษฎี กาให้ ใช้ บัง คับ พระราชบัญ ญัติ คัน และคู น้ํ า
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็ น เขตการจั ด ระบบน้ํ า เพื่ อ เกษตรกรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ ท้ อ งที่ ที่ มี
พระราชกฤษฎี กากํ า หนดเขตโครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดาการดําเนินการใดเกี่ยวกับคันและคูน้ําหรือการจัดรูปที่ดินซึ่งได้กระทําไปแล้วในขั้นตอนใด
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้การดําเนินการต่อไป
ในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด
มาตรา ๗๐ บรรดาค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างระบบชลประทานและการระบายน้ํา การสร้างถนน
หรือทางลําเลียงในไร่นา และสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน รวมทั้งบรรดาค่าใช้จ่ายในการปรับระดับที่ดิน
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และกิ จ การอื่ น ๆ ในที่ ดิ น ของเจ้ า ของที่ ดิ น หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ในเขตโครงการจั ด รู ป ที่ ดิ น
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่ยังค้างชําระให้มีผลเป็นหนี้ที่ยังต้องชําระ
ตามกฎหมายต่อไป
มาตรา ๗๑ การนับระยะเวลาห้ามโอนสิทธิในที่ดินไปยังผู้อื่นตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ให้นับ
รวมระยะเวลาการห้ามโอนตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๗ ด้วย
มาตรา ๗๒ ให้ ค ณะกรรมการจั ด รู ปที่ ดิ น กลาง และคณะกรรมการจั ด รู ปที่ ดิ น จั ง หวั ด ตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจั ดรูปที่ดินกลางหรือคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๓ ผู้ ซึ่ ง ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น เพื่ อ ทํ า เกษตรกรรมที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารทํ า นา ทํ า ไร่ ทํ า สวน
ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ให้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินไว้แล้วต่อไปได้
มาตรา ๗๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ ไ ด้ ม าตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ มาเป็ น ของกรมชลประทาน
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินของกองทุนจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ มาเป็นของกองทุนจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๖ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและบริหารจัดการน้ําในระดับไร่นาที่เชื่อมโยงกับ
ระบบชลประทานเพื่อให้ที่ดินทุกแปลงได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
แต่ด้วยกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายปัจจุบันไม่สามารถที่จะขยายเขตโครงการ
จัดรูปที่ดินได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของเกษตรกร สมควรปรับปรุงกระบวนการในการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมเสียใหม่ โดยลดขั้นตอนการดําเนินการตามกฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคแก่การจัดรูปที่ดิน และกําหนด
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ภาครัฐสามารถขยายเขต
การจัดรูปที่ดินให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดระบบชลประทานจากทางน้ําชลประทานไปใช้ในการเพาะปลูกได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีรูปแบบ
ใกล้เคียงกับการจัดรูปที่ดิน แต่มีบทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ไม่เหมาะสมแก่กาลสมัย
ไม่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรยกเลิกพระราชบัญญัติคันและคูน้ํา
พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยปรับปรุงกระบวนการในการจัดทําคันและคูนํ้าเสียใหม่ ให้เป็นการดําเนินการในรูปแบบ
การจั ด ระบบน้ํ า เพื่ อ เกษตรกรรม และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
เพื่อจะบูรณาการให้เป็นกฎหมายที่รัฐสามารถนําไปพัฒนาโครงสร้างภาคการเกษตรให้สมบูรณ์ สามารถวางแผน
การจัดระบบชลประทานในระดับไร่นาเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร สอดรับกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานรากในการทําเกษตรกรรม
ให้ เ ข้ ม แข็ ง เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น กั บ นานาประเทศ ส่ ง ผลให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ของประเทศโดยรวม
มีความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

