พระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ. 2511
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511
เปนปที่ 23 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485
(2) พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
นิคม หมายความวา นิคมสรางตนเองหรือนิคมสหกรณแลวแตกรณี
สมาชิกนิคม หมายความวา สมาชิกนิคมสรางตนเองหรือสมาชิกนิคมสหกรณ แลวแตกรณี
หนังสือแสดงการทําประโยชน หมายความวา หนังสือที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ออกใหแกสมาชิกนิคมแสดง
วาไดทําประโยชนในที่ดินนั้นแลว
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรืออธิบดีกรมสหกรณที่ดิน แลวแตกรณี
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน
หมวด 1
บททั่วไป

มาตรา 6 ใหรัฐบาลมีอํานาจจัดที่ดินของรัฐ เพื่อใหประชาชนไดมีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเปนหลักแหลงใน
ที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเปนนิคมตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 7 การจัดตั้งนิคมตามมาตรา 6 ในทองที่ใด ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่กําหนดแนวเขต
ที่ดินของนิคมไวทายพระราชกฤษฎีกานั้น
มาตรา 8 ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหสมาชิกนิคมเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมตามกําลังแหงครอบครัวของ
สมาชิกนิคมนั้น แตไมเกินครอบครัวละหาสิบไร
มาตรา 9 สมาชิกนิคมจะตองใชที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนตามมาตรา 8 เฉพาะเพื่อทําการเกษตรตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ถาจะทําการอยางอื่นดวยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา 10 ใหเรียกเก็บเงินจากสมาชิกนิคมเพื่อชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปในการจัดนิคม ในอัตราที่อธิบดีกําหนด ซึ่งไม
เกินไรละสองรอยบาท โดยผอนชําระเปนรายป ปหนึ่งไมนอยกวารอยละสิบ และตองเริ่มตนชําระงวดแรกอยางชาในปที่หา
นับแตปที่ไดเขาเปนสมาชิกนิคม ถาปใดไมสามารถชําระไดโดยมีเหตุผลอันสมควร อธิบดีจะผอนผันใหชําระในปถัดไปก็ได
มาตรา 11 ภายใตบังคับแหงมาตรา 26 และมาตรา 40 เมื่อสมาชิกนิคมไดทําประโยชนในที่ดินแลว และไดเปน
สมาชิกนิคมมาเปนเวลาเกินกวาหาป ทั้งไดชําระเงินชวยทุนที่รัฐบาลไดลงไปตามมาตรา 10 และชําระหนี้เกี่ยวกับกิจการของ
นิคมใหแกทางราชการเรียบรอยแลว ใหออกหนังสือแสดงการทําประโยชนใหแกผูนั้น
ผูไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนแลวจะขอใหออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้น
ตามประมวลกฎหมายที่ดินได
มาตรา 12 ภายในหาปนับแตวันที่ไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน ผูไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินจะโอนที่ดินนั้นไปยังผูอื่นไมได นอกจากการตกทอดโดยทางมรดกหรือโอนไปยังสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยู แลวแต
กรณี
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ที่ดินนั้นไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา 13 กอนที่ไดรับหนังสือแสดงการทําประโยชนตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง สมาชิกนิคมผูใดไปจากนิคมเกินหก
เดือนโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนอันขาดจากการเปนสมาชิกนิคมและหมดสิทธิในที่ดินนั้น
และจะเรียกรองคาทดแทนอยางใดมิได
มาตรา 14 ใหอธิบดีมีอํานาจปฏิบัติการในที่ดินภายในเขตของนิคมเกี่ยวกับไมหวงหาม แร หรือทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นสําหรับบํารุงสงเสริมกิจกรรมและการจัดทําสิ่งกอสรางอันเปน
ประโยชนแกสวนรวมของนิคมได โดยปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 15 หามมิใหผูใดเขาไปหาประโยชน ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสราง กอสราง แผวถาง เผาปา หรือทําดวย
ประการใด ๆ อันเปนการทําลายหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน หรือทําใหเปนอันตรายแกทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขต
ของนิคมเวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดี
สมาชิกนิคมจะกระทําการตามวรรคหนึ่งไดโดยไมตองเสียเงินคาบํารุงตามมาตรา 16 เฉพาะในที่ดินที่ตนไดรับมอบให
เขาทําประโยชนเทานั้น
มาตรา 16 ในการอนุญาตตามมาตรา 15 ใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บเงินคาบํารุงตามจํานวนที่อธิบดีกําหนดโดย
สมควรแกกิจการนั้น
เงินคาบํารุงนั้นใหใชเพื่อประโยชนสวนรวมของนิคม
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มาตรา 17 ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงินการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกนิคม อันเกี่ยวกับ
กิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการอื่น ๆ เพื่อประโยชนของนิคม
มาตรา 18 ผูใดไมมีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินภายในเขตของนิคมโดยชอบดวยกฎหมาย ตองรื้อถอนขนยาย
สิ่งปลูกสราง และสิ่งอื่นออกจากนิคมภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบคําสั่งของอธิบดี
หากไมปฏิบัติการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจรื้อถอนสิ่งปลูกสราง
นั้นออกจากที่ดินของนิคมได โดยผูนั้นจะเรียกคาทดแทนหรือคาเสียหายอยางใดมิได
มาตรา 19 เมื่อการจัดนิคมแหงใดไดบรรลุผลตามความมุงหมายแลว ใหสภาพของนิคมที่ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาเปนอันสิ้นสุด ในการนี้ใหรัฐมนตรีประกาศวันสิ้นสภาพของนิคมในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 2
การจัดที่ดนิ ในรูปนิคมสรางตนเอง

มาตรา 20 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสรางตนเองแลวใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด
มาตรา 21 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 22 เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเอง
(2) จัดสมาชิกนิคมสรางตนเองเพื่อใหเขาทําประโยชนในที่ดินแตละแปลงตามแผนผังที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห
กําหนด
(3) สงเสริมการเกษตรและกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจของนิคมสรางตนเอง
มาตรา 22 ผูซึ่งจะเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองไดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) บรรลุนิติภาวะและเปนหัวหนาครอบครัว
(3) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด
(4) ขยันขันแข็ง มีรางกายสมบูรณ และสามารถประกอบการเกษตรได
(5) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(6) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอแกการครองชีพ
(7) ไมมีอาชีพอยางใดอยางหนึ่งในขณะนั้นพอแกการครองชีพ
มาตรา 23 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกผูใดเขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแลว ใหผูปกครองนิคมแสดง
เขตที่ดินที่จัดแบงใหแกผูนั้นไวในแผนผังที่ดินของนิคมสรางตนเอง และใหทําประกาศปดไว ณ ที่ทําการนิคมสรางตนเอง
พรอมกับทําหนังสือแจงใหไปรับมอบที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
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มาตรา 24 ใหผูซึ่งไดรับหนังสือแจงตามมาตรา 23 ไปแสดงตนตอผูปกครองนิคมภายในเวลาที่กําหนดในหนังสือแจง
เมื่อผูปกครองนิคมไดตรวจสอบหลักฐานของผูซึ่งแสดงตนนั้น และเห็นวาถูกตอง ก็ใหชี้เขตที่ดินที่ไดรับมอบใหเขาทํา
ประโยชน เมื่อผูนั้นลงลายมือชื่อรับมอบที่ดินแลว ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
มอบหมายออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินและสั่งใหอพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินนั้นภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่รับมอบที่ดิน
มาตรา 25 สมาชิกนิคมสรางตนเองผูใดไมไปแสดงตนเพื่อรับมอบที่ดินและไมอพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดิน
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา 23 หรือ มาตรา 24 แลวแตกรณี โดยไมแจงเหตุขัดของอันสมควรเปนหนังสือให
ผูปกครองนิคมทราบ ก็ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิและใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
มอบหมายประกาศยกเลิกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินที่ออกใหผูนั้น
มาตรา 26 สมาชิกนิคมสรางตนเองซึ่งไดรับมอบที่ดินตามมาตรา 24 แลว ตองจัดทําที่ดินใหเกิดประโยชนใหแลวเสร็จ
ภายในหาปนับแตวันที่อพยพครอบครัวเขาอยูประจําในที่ดินโดยมีเงื่อนไขวาภายในปแรกตองทําประโยชนใหไดอยางนอย
หนึ่งในสิบสวนของที่ดินที่ไดรับมอบ ถาทําประโยชนไมไดตามสวนของเนื้อที่ดินดังกลาวใหสมาชิกนิคมสรางตนเองนั้นขาด
สิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบ และถาภายในสี่ปตอมายังทําประโยชนไมไดเต็มเนื้อที่ ก็ใหไดรับหนังสือแสดงการ
ทําประโยชนเฉพาะสวนที่ดินที่ไดทําประโยชนแลวเทานั้น เวนแตอธิบดีกรมประชาสงเคราะหจะผอนผันใหขยายระยะเวลาทํา
ประโยชนตอไปไดอีกคราวละหนึ่งป แตตองไมเกินสามป
มาตรา 27 สมาชิกนิคมสรางตนเองมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ประพฤติและปฏิบัติตนเรียบรอย มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี
(2) สรางบานพักอาศัยตามแบบแปลนแผนผังนิคม
(3) ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูปกครองนิคมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการปองกันและรักษาโรค ตลอดจนการ
สุขาภิบาล
(4) ชวยเหลือรวมแรงทําการบํารุงที่ดินหรือปฏิบัติการงานอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อประโยชนสวนรวมของนิคมสรางตนเอง
(5) ไมรับบุคคลผูมีความประพฤติอันนาจะกอกวนความสงบของนิคมสรางตนเองเขามาอยูในที่ดินที่ไดรับมอบ
(6) ไมมอบหรือโอนสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบใหแกผูอื่น เวนแตไดรบั อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
กรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมอบหมาย
(7) ไมนําหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินไปเปนหลักประกันการชําระหนี้
(8) ถามีหนี้ที่เกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเองที่จะตองชําระใหแกทางราชการ ตองชําระใหแกนิคมสรางตนเอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตไดรับผอนผันจากอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
มาตรา 28 ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมีอํานาจสั่งใหสมาชิกนิคมสรางตนเองออกจากนิคมสรางตนเองดวยเหตุใด
เหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ไมใชที่ดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา 9
(2) ปรากฏวา เปนผูขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 22
(3) ไมปฏิบัติตามมาตรา 27
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มาตรา 29 สมาชิกนิคมสรางตนเองสิ้นสภาพการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองเมื่อลาออก หรือถูกสั่งใหออกตาม
มาตรา 28
ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูซึ่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะหมอบหมายประกาศเพิกถอนการเปนสมาชิกนิคม
สรางตนเองและหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินนับแตวันที่สมาชิกนิคมสรางตนเองลาออกหรือถูกสั่งใหออกและ
ใหผูปกครองนิคมดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกนิคมสรางตนเองอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตาม
ระเบียบที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะหกําหนด
มาตรา 30 ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายกอนไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้น ให
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม และมีคุณสมบัติตามมาตรา 22 เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทน
มาตรา 31 ในกรณีที่ทายาทโดยธรรมตามมาตรา 30 เปนผูเยาว ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหพิจารณาดําเนินการ
ตามควรแกกรณีเพื่อประโยชนแกผูเยาวเกี่ยวกับที่ดินนั้น
มาตรา 32 ถาสมาชิกนิคมสรางตนเองตายโดยไมมีทายาทโดยธรรมหรือมี แตไมอาจคัดเลือกไดตามมาตรา 30 ให
คณะกรรมการคัดเลือกผูอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 22 เขาเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองแทนและผูนั้นตองใหความ
ยินยอมเปนหนังสือยอมรับภาระเกี่ยวกับหนี้สินของผูตายอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมสรางตนเอง ในกรณีเชนนี้ ใหนําความ
ในมาตรา 23 และมาตรา 29 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 33 ในกรณีที่สมาชิกนิคมสรางตนเองกลายเปนผูวิกลจริตหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ใหอธิบดีกรม
ประชาสงเคราะหพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีเกี่ยวกับที่ดินนั้น
หมวด 3
การจัดที่ดนิ ในรูปนิคมสหกรณ

มาตรา 34 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณแลว ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคนแตไมเกินแปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 35 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณ และใหคณะกรรมการดําเนินการให
มีการกอตั้งเปนสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมสหกรณที่ดินกําหนด
มาตรา 35 ผูซึ่งจะเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณได ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสหกรณที่ดินกําหนด
(3) ขยันขันแข็ง มีรางกายสมบูรณ และสามารถประกอบอาชีพได
(4) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(5) ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตเพียงเล็กนอยไมพอแกการครองชีพ
(6) มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
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มาตรา 36 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนสมาชิกนิคมสหกรณจะเขาทําประโยชนในที่ดินไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมสหกรณที่ดินและรวมกันเขาเปนสหกรณจดทะเบียนมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนดังกลาวตามกฎหมายวาดวย
สหกรณแลว
มาตรา 37 ใหอธิบดีกรมสหกรณที่ดินดําเนินการทําแผนผังจัดแบงที่ดินและอนุญาตใหสมาชิกนิคมสหกรณเขาทํา
ประโยชนในที่ดินที่มอบหมายใหตามที่เห็นสมควร และแสดงเขตที่ดินที่จัดแบงใหแกสมาชิกนิคมสหกรณไวในแผนผังของ
นิคมสหกรณ กับทําประกาศติดไว ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ
มาตรา 38 ใหอธิบดีกรมสหกรณที่ดินมีอํานาจสั่งใหสมาชิกนิคมสหกรณออกจากนิคมสหกรณดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) ไมใชที่ดินทําประโยชนใหถูกตองตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา 9
(2) ไมชําระเงินที่เรียกเก็บตามมาตรา 10
(3) ไมปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา 17
มาตรา 39 สมาชิกนิคมสหกรณสิ้นสภาพการเปนสมาชิกนิคมสหกรณเมื่อ
(1) ลาออก
(2) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา 38
(3) ขาดจากสภาพการเปนสมาชิกสหกรณ
มาตรา 40 สมาชิกนิคมสหกรณซึ่งไดปฏิบัติการถูกตองตามมาตรา 11 วรรคหนึ่งแลว จะขอใหออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนสําหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได ตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยู
หมวด 4
บทกําหนดโทษ

มาตรา 41 ผูใดฝาฝนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ไมกระทบกระทั่งถึงความผิดที่กระทําตามกฎหมายวาดวยปาไม หรือตามกฎหมายวาดวยการทําเหมืองแร
มาตรา 42 ผูใดขาดจากการเปนสมาชิกนิคมสรางตนเองหรือสมาชิกนิคมสหกรณ หรือหมดสิทธิใน
ที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของนิคมแลวไมยอมออกจากที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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บทเฉพาะกาล
มาตรา 43 สมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณซึ่งไดเขาทําประโยชนหรือครอบครองที่ดินในนิคมตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการจัดตั้งนิคมอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงมีสิทธิและหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคม
นั้นตอไป สวนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวที่ยังไมไดจัดใหสมาชิกนิคมหรือสมาชิกสหกรณเขาทําประโยชนหรือ
ครอบครองในที่ดินของนิคมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ ใหดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช 2485
และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2504 ที่ใชอยูในปจจุบันนี้ไมเหมาะสมกับกาลสมัย และตองการ
นําบทบัญญัติที่ใชรวมกันได ซึ่งเคยกําหนดแยกไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมสรางตนเอง หรือนิคมกสิกรรม
และนิคมเกลือ ในรูปสหกรณตาง ๆ นั้น มารวมไวในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพฉบับใหมนี้เสียดวยกัน สวนพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งนิคมที่จะมีขึ้นในโอกาสตอไปนั้น ตองการใหมีแตเพียงการกําหนดประเภทนิคมและแผนที่
กําหนดแนวเขตที่ดินที่จะจัดตั้งนิคมเทานั้น

