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เปนปที่ 38 ในรัชกาลปจจุบัน

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
          โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดิน
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ. 2526
          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
          มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้
          การพัฒนาที่ดิน หมายความวา การกระทํ าใด ๆ ตอดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน
หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้นและหมายความรวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ ตาม
ธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณเพราะการใชประโยชน และการอนุรักษดินและนํ้ าเพื่อรักษาดุลยธรรมชาติหรือเพื่อ
ความเหมาะสมในการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
          การวางนโยบายและแผนการใชที่ดิน หมายความวา การวางนโยบายและแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมกับสภาพ
ของดิน และสอดคลองกับประเภทของที่ดินที่ไดจํ าแนกไว
          ดิน หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แรธาตุ นํ้ า และอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่เจือปนกับเนื้อดินดวย
          ที่ดิน หมายความวา ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
          สํ ามะโนที่ดิน หมายความวา การสํ ารวจ ภาวะการถือครองที่ดินอยางละเอียด รายชื่อเกษตรกรเกี่ยวกับการใชที่ดิน
เพื่อการเกษตร ที่อยูอาศัยเพื่อการพาณิชย และการอุตสาหกรรม
          เศรษฐกิจที่ดิน หมายความวา ภาวะความสัมพันธระหวางประชากรกับที่ดินทางดานเศรษฐกิจ
          คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
          กรรมการ หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
          พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
          รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
          มาตรา 4  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประชาสงเคราะห อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรม
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ชลประทาน อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลขาธิการสํ านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขาธิการสํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปนกรรมการและเลขานุการ
          มาตรา 5  คณะกรรมการมีอํ านาจและหนาที่ดังตอไปนี้
          (1) พิจารณากํ าหนดการจํ าแนกประเภทที่ดิน การวางแผนการใชที่ดินการพัฒนาที่ดิน และการกํ าหนดบริเวณการ
ใชที่ดิน เสนอขอรับความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของรับไปปฏิบัติ
          (2) ประกาศกํ าหนดเขตสํ ารวจที่ดินตามมาตรา 11
          (3) พิจารณากํ าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือกํ าหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษดินและนํ้ า เพื่อให
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของนํ าไปใชแนะนํ าสงเสริมใหแกเกษตรกรตอไป
          (4) พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดตั้งหนวยงานพัฒนาที่ดินระดับตาง ๆ ขึ้นในเขตทองที่หนึ่งทองที่ใดเพื่อชวย
เหลือทางวิชาการ สาธิตและแนะนํ าเกษตรกรโดยตรงในกรณีที่มาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือมาตรการเพื่อ
การอนุรักษดินและนํ้ าตามที่คณะกรรมการกํ าหนด ตองใชวิทยาการซึ่งไมอาจนํ าไปแนะนํ าเกษตรกรดวยวิธีการสงเสริมได
          (5) พิจารณาวางระเบียบหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับคํ าขอใหวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน หรือคํ าขอใหปรับ
ปรุงดินหรือที่ดินเปนการเฉพาะรายตามมาตรา 14
          (6) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
          (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
          ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรมพัฒนาที่ดินเปนผูปฏิบัติงานหรือเตรียม
ขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดํ าเนินการตอไปได
          มาตรา 6  ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตํ าแหนงคราวละสามป
          ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการขึ้นอีกในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตํ าแหนง ไมวาจะเปน
การแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตํ าแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไว
แลวนั้น
          กรรมการซึ่งพนจากตํ าแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
          มาตรา 7  นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา 6 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตํ าแหนง
เมื่อ
          (1) ตาย
          (2) ลาออก
          (3) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติหรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย
          (4) เปนบุคคลลมละลาย
          (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
          (6) ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ



          มาตรา 8  ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
          การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เปนองคประชุม
          การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทา
กัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
          มาตรา 9  คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะ
กรรมการมอบหมาย
          การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํ ามาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม
          มาตรา 10  ใหกรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่สํ ารวจและวิเคราะหตรวจสอบดินหรือที่ดิน เพื่อใหทราบถึงความอุดม-
สมบูรณตามธรรมชาติและความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน จํ าแนกที่ดิน การพัฒนาที่ดิน ทํ าสํ ามะโนที่ดิน หรือ
ภาวะเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
          ใหกรมพัฒนาที่ดินมีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการสถิติตามกฎหมายวาดวยสถิติในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํ าสํ ามะโนที่ดิน
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
          มาตรา 11  เพื่อประโยชนในการสํ ารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติและความเหมาะสมแกการใช
ประโยชนที่ดิน คณะกรรมการจะจัดใหมีการสํ ารวจที่ดินก็ได
          เมื่อเปนการสมควรจะสํ ารวจที่ดินในทองที่ใด ใหคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากํ าหนดทองที่ที่จะ
สํ ารวจเปนเขตสํ ารวจที่ดินประกาศดังกลาวใหมีแผนที่แสดงเขตสํ ารวจที่ดินแนบทายดวย แผนที่ดังกลาวใหถือวาเปน
สวนแหงประกาศ
          มาตรา 12  ภายในเขตสํ ารวจที่ดินตามมาตรา 11 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจเขาไปในที่ดินที่มีเจาของหรือ
ผูครอบครองระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อทํ าการเก็บตัวอยางดินหรือนํ้ า หรือทํ าเครื่องหมายสํ ารวจ
ไวในที่ดินหรือนํ้ าได ตามสมควรและเทาที่จํ าเปนแตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบลวงหนาภายใน
เวลาอันสมควรกอน ถาไมอาจติดตอกับเจาของหรือผูครอบครองได ใหประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองทราบลวงหนา
ไมนอยกวาสิบหาวัน การประกาศใหทํ าเปนหนังสือปดไว ณ บริเวณซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู ที่ทํ าการเขตหรืออํ าเภอ และที่ทํ าการ
กํ านันหรือแขวงซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหแจงกํ าหนดเวลาและการที่จะกระทํ านั้นไวดวย
          ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ ใหผูที่เกี่ยวของอํ านวยความสะดวกตามสมควร และในการนี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่แสดงบัตรประจํ าตัวตอผูที่เกี่ยวของ
          บัตรประจํ าตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
          มาตรา 13  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
          มาตรา 14  เอกชนรายใดประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือปรับปรุงดินหรือที่ดิน
หรือการอนุรักษดินและนํ้ าเปนการเฉพาะราย ใหยื่นคํ าขอตอหนวยงานพัฒนาที่ดินในทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู หากไมมี
หนวยงานดังกลาวใหยื่นตออํ าเภอ



          การวิเคระหตรวจสอบตัวอยางดินหรือการปรับปรุงดินหรือที่ดินหรือการอนุรักษดินและนํ้ าตามวรรคหนึ่ง ใหผูขอ
เสียคาใชจายตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
          ในกรณีที่เกษตรกรประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเพื่อปรับปรุงดินหรือที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมของตน หากไดนํ าตัวอยางดินมอบใหกรมพัฒนาที่ดิน ก็ใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาใชจายตามวรรคสอง
และใหกรมพัฒนาที่ดินแจงผลการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินใหผูขอทราบภายในเวลาอันสมควร พรอมทั้งคํ าแนะนํ า
ในการปรับปรุงดินหรือที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
          มาตรา 15  ผูใดทํ าใหเสียหาย ทํ าลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือถอดถอนเครื่องหมายสํ ารวจซึ่งพนักงานเจาหนาที่
ทํ าไวตามมาตรา 12 โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
          มาตรา 16  ผูใดขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติการตามมาตรา 12  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
          มาตรา 17  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํ านาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
          กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

   ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
      พลเอก ป. ติณสูลานนท
         นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรโอนอํ านาจหนาที่ในการพัฒนาที่
ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับการสํ ารวจ จํ าแนกและทํ าสํ ามะโนที่ดินเพื่อใหทราบถึงความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติและความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การวางแผนการใชที่ดิน การกํ าหนดบริเวณ
การใชที่ดินและการกํ าหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษดินและนํ้ า มาเปนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาที่ดินและ
กรมพัฒนาที่ดิน และโดยที่เปนการสมควรกํ าหนดวิธีการในการนํ าผลงานทางวิชาการดานการพัฒนาที่ดิน เชน มาตรการ
เพื่อการปรับปรุงดินและที่ดิน และมาตรการเพื่อการอนุรักษดินและนํ้ าไปใชในการปฏิบัติการใหเปนประโยชนตอเกษตร
กรรมของประเทศอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้


