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เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดิน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาที่ดิน”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ตอดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

คุณภาพของดินหรือที่ดิน  หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงข้ึน  และหมายความรวมถึงการปรับปรุงดิน
หรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณเพราะการใชประโยชน   
และการอนุรักษดินและน้ําเพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพื่อความเหมาะสมในการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

“การวางนโยบายและแผนการใชที่ดิน”  หมายความวา  การวางนโยบายและแผนการใชที่ดิน
ใหเหมาะสมกับสภาพของดิน  และสอดคลองกับประเภทของที่ดินที่ไดจําแนกไว 

“ดิน”  หมายความรวมถึง  หิน  กรวด  ทราย  แรธาตุ  น้ํา  และอินทรียวัตถุตาง ๆ  ที่เจือปน 
กับเนื้อดินดวย 

“ที่ดิน”  หมายความวา  ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
“สํามะโนที่ดิน”  หมายความวา  การสํารวจ  ภาวะการถือครองที่ดินอยางละเอียด  รายชื่อเกษตรกร

เกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  ที่อยูอาศัย  การพาณิชย  และการอุตสาหกรรม 
“เศรษฐกิจที่ดิน”  หมายความวา  ภาวะความสัมพันธระหวางประชากรกับที่ดินทางดาน

เศรษฐกิจ 
“เกษตรกรรม”  หมายความวา  การทํานา  ทําไร  ทําสวน  เลี้ยงสัตว  เลี้ยงสัตวน้ํา  และ 

กิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“การชะลางพังทลายของดิน”  หมายความวา  ปรากฏการณซ่ึงที่ดินถูกชะลางกัดเซาะพังทลาย

ดวยพลังงานที่ เกิดจากน้ํา  ลม  หรือโดยเหตุอื่นใดให เกิดการเสื่อมโทรม  สูญเสียเนื้อดิน  หรือ 
ความอุดมสมบูรณของดิน 

“การอนุรักษดินและน้ํา”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ที่มุงใหเกิดการระวังปองกันรักษาดิน
และที่ดิน  ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม  สูญเสีย  รวมถึงการรักษา  ปรับปรุง  ความอุดมสมบูรณของดิน  
และการรักษาน้ําในดินหรือบนผิวดินใหคงอยูเพื่อรักษาดุลธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดิน
ในทางเกษตรกรรม 

“มาตรการวิธีกล”  หมายความวา  วิธีการอนุรักษดินและน้ํา  โดยการกอสรางโครงสราง 
ทางวิศวกรรม  โดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดับ  คันดินกั้นน้ํา  ข้ันบันไดดิน  คูรับน้ําขอบเขา  บอน้ํา
ในไรนาหรืออื่น ๆ  
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“มาตรการวิธีพืช”  หมายความวา  วิธีการอนุรักษดินและน้ํา  โดยวิธีการทางพืช  โดยการปลูกพืช
หรือใชสวนใด ๆ  ของพืชทําใหเปนแถบหรือเปนแนว  หรือปกคลุมผิวดินหรืออื่น ๆ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการพัฒนาที่ดิน 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญติันี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน”  ประกอบดวย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
เปนรองประธานกรรมการ   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมชลประทาน  อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดี 
กรมทรัพยากรธรณี  อธิบดีกรมธนารักษ  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  อธิบดีกรมปาไม  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  อธิบดี 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และ
พันธุพืช  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง 
จากผูซ่ึงมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณสูง  เปนที่ประจักษในดานการอนุรักษดินและน้ํา  
ดานการเกษตร  หรือดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดินเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
แตงต้ังผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป   
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนงกอนวาระ  หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูไดรับ
แตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลว  เวนแตวาระที่ เหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได 
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เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังไมมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได   
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  วรรคสอง 

มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง  
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก   เพราะบกพรองตอหนาที่   มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ 

หยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) เปนผู ดํ ารงตําแหนงทางการเมือง   สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิ่ น 

กรรมการผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ 
เจาหนาที่พรรคการเมือง 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดการจําแนกประเภทที่ดิน  และเสนอขอรับความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของรับไปปฏิบัติ 
(๒) วางแผนการใชที่ดิน  การพัฒนาที่ดิน  การกําหนดบริเวณการใชที่ดินและการกําหนดเขต

การอนุรักษดินและน้ํา 
(๓) ประกาศกําหนดเขตสํารวจที่ดิน  และประกาศกําหนดเขตสํารวจการอนุรักษดินและน้ํา

ตามมาตรา  ๑๗ 
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(๔) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ  ในการใหความชวยเหลือ  และเยียวยา 
ความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกผูครอบครองที่ดินตามความเหมาะสมจากการกําหนดบริเวณ
การใชที่ดินหรือการกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา 

(๕) กําหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน  หรือกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษดิน
และน้ํา 

(๖) ใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ังหนวยงานพัฒนาที่ดินระดับตาง ๆ   
ข้ึนในเขตทองที่หนึ่งทองที่ใดเพื่อชวยเหลือทางวิชาการ  สาธิต  และแนะนําเกษตรกรโดยตรง  ในกรณีที่
มาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน  หรือมาตรการเพื่อการอนุรักษดินและน้ําตามที่คณะกรรมการกําหนด
ตองใชวิทยาการซึ่งไมอาจนําไปแนะนําเกษตรกรดวยวิธีการสงเสริมได 

(๗) ออกระเบียบ  หลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับคําขอใหวิเคราะหตรวจสอบ
ตัวอยางดินหรือคําขอใหปรับปรุงดินหรือที่ดิน  หรือคําขอใหการบริการแผนที่  ขอมูลทางแผนที่ 
เปนการเฉพาะรายตามมาตรา  ๒๐ 

(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ  
ตามที่มอบหมาย 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบั ติหนาที่ตามมาตรานี้   คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ ดิน 

เปนผูปฏิบัติงานหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปก็ได 
มาตรา ๑๐ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได  ทั้งนี้  วิธีการปฏิบัติหนาที่
ของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา  ๑๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๒ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดบริเวณการใชที่ดินตามมาตรา  ๙  (๒)  และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย  แผนที่ดังกลาว 
ใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ปรากฏวาบริเวณพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ลาดชันเส่ียงตอการชะลาง
พังทลายของดิน  หรือเส่ียงตอการเกิดดินถลม  อันเกิดจากการกระทําของผูเขาไปครอบครองทําประโยชน 
ในบริเวณพื้นที่ดังกลาวโดยไมเหมาะสม  หรืออาจเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ  หากปลอยไวไมดําเนินการ 
จะเกิดการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรงจนถึงข้ันเกิดดินถลมสรางความสูญเสียแกชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตอนุรักษดินและน้ํา  และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย  แผนที่ดังกลาว 
ใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏวาพื้นที่ใดมีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือ
วัตถุอื่นใดที่จะทําใหที่ ดินเกิดความเสื่อมโทรมตอการใชประโยชนทางการเกษตร  ใหรัฐมนตรี 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาควบคุมการใชที่ดินบริเวณนั้น  
และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย  แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ 

กรณีมีการปนเปอนเกิดข้ึน  ใหผูกระทําการปนเปอนดําเนินการปรับปรุงที่ดินใหคืนสูสภาพเดิม  
หรือชดเชยคาเสียหายใหแกรัฐหรือผูที่ไดรับความเสียหาย 

มาตรา ๑๕ ในการออกประกาศตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  ใหกําหนดมาตรการ
อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้  ไวในประกาศดวย 

(๑) กําหนดมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน  และปองกัน 
การเกิดดินถลม  โดยใชมาตรการวิธีกล  มาตรการวิธีพืช  หรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม 

(๒) หามกระทําการใด ๆ  รวมถึงการทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษที่เปนอันตรายตอดิน  
หรือทําใหสภาพที่ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง 

(๓) กําหนดมาตรการอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพพื้นที่นั้น 
ในการกําหนดมาตรการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ใหดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความเห็น

ของประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการกําหนดมาตรการดังกลาว 



หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๖ ใหกรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่สํารวจและวิเคราะห  ตรวจสอบดิน  หรือที่ดิน   
เพื่อใหทราบถึงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ  ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ ดินหรือ 
ภาวะเศรษฐกิจที่ดิน  หรือเพื่อประโยชนในการจําแนกประเภทที่ดิน  การพัฒนาที่ดิน  การกําหนดบริเวณ
การใชที่ดิน  การกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา  และการทําสํามะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้  และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหกรมพัฒนาที่ดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสถิติตามกฎหมายวาดวยสถิติในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การทําสํามะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการสํ ารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ 
ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน  และการกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา  คณะกรรมการ 
จะจัดใหมีการสํารวจที่ดิน  และการสํารวจเพื่อกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ําก็ได 

เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรจะสํารวจที่ดินเพื่อทราบความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ  
ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน  และสํารวจเพื่อกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ําในทองที่ใด  
ใหคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่ที่จะดําเนินการดังกลาว  และใหมีแผนที่
แนบทายประกาศดวย  แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ 

มาตรา ๑๘ ภายในเขตสํารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ  ความเหมาะสม 
แกการใชประโยชนที่ดิน  และเขตสํารวจการอนุรักษดินและน้ําตามมาตรา  ๑๗  ใหพนักงานเจาหนาที่ 
มีอํานาจเขาไปในที่ดินที่มีเจาของหรือผูครอบครองระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก   
เพื่อทําการเก็บตัวอยางดินหรือน้ํา  หรือทําเคร่ืองหมายสํารวจไวในที่ดินหรือน้ําไดตามสมควรและ 
เทาที่จําเปน  แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  
การประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว  ณ  บริเวณซ่ึงที่ดินนั้นต้ังอยู  หรือที่ทําการเขตหรือที่วาการอําเภอ  
หรือที่ทําการกํานัน  หรือที่ทําการแขวงซึ่งที่ดินนั้นต้ังอยู  ทั้งนี้  ใหแจงกําหนดเวลาและการที่จะกระทํานั้น 
ไวดวย 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้  ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควรและในการนี้  
ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอผูที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๙ ในการปฏิบั ติหนาที่ตามพระราชบัญญั ตินี้   ใหพนักงานเจ าหนาที่ เปน 
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๐ ผูใดประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือปรับปรุงดิน
หรือที่ดิน  หรืออนุรักษดินและน้ํา  หรือบริการแผนที่  ขอมูลทางแผนที่  เวนแต  แผนที่หรือขอมูล 
ทางแผนที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ  เปนการเฉพาะรายใหย่ืนคําขอตอหนวยงาน
พัฒนาที่ดินในทองที่ซ่ึงที่ดินนั้นต้ังอยู  หากไมมีหนวยงานดังกลาวใหย่ืนตอที่ทําการเขตหรือที่วาการอําเภอ 

การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือปรับปรุงดินหรือที่ดิน  หรืออนุรักษดินและน้ํา   
หรือบริการแผนที่  หรือขอมูลทางแผนที่ตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน 
เพื่อปรับปรุงดินหรือที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของเกษตรกร  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 
และเง่ือนไขและเสียคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๑ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  หรือขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติการ
ตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๒ ผูใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  ดัดแปลง  เคลื่อนยาย  หรือถอดถอนเครื่องหมายสํารวจ
ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ทําไวตามมาตรา  ๑๘  โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพนับาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
ใหคงมีผลใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกวาจะไดมี
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการพัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๖   
ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะได 
มีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน   
พ.ศ.  ๒๕๒๖  ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว  มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  
และโดยที่ปจจุบันมีปญหาความเส่ือมโทรมของดินเพราะไมมีการอนุรักษดินและน้ํา  ทําใหเกิดการชะลาง
พังทลายของดินกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม  รวมท้ังไมมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
สามารถเขาไปดําเนินการปองกันรักษาสภาพพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดแผนดินถลมและเกิดการชะลาง
พังทลายของดินอยางรุนแรง  และเพื่อใหการใชท่ีดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด   
สมควรกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสํารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ  
ความเหมาะสมแกการใชประโยชนท่ีดิน  และการกําหนดการอนุรักษดินและน้ํา  การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน  
หรือการปรับปรุงดินหรือท่ีดิน  ตลอดจนกําหนดมาตรการหามกระทําการใด ๆ  รวมถึงการทําใหท่ีดินเกิดการ
ปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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