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พระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดิน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัตพิ ัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การพัฒนาที่ดิน” หมายความวา การกระทําใด ๆ ตอดินหรือที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น และหมายความรวมถึงการปรับปรุงดิน
หรือที่ดิน ที่ขาดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณเพราะการใชประโยชน
และการอนุรักษดินและน้ําเพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพื่อความเหมาะสมในการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“การวางนโยบายและแผนการใชที่ดิน” หมายความวา การวางนโยบายและแผนการใชที่ดิน
ใหเหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคลองกับประเภทของที่ดินที่ไดจําแนกไว
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แรธาตุ น้ํา และอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่เจือปน
กับเนื้อดินดวย
“ที่ดนิ ” หมายความวา ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“สํามะโนที่ดิน” หมายความวา การสํารวจ ภาวะการถือครองที่ดินอยางละเอียด รายชื่อเกษตรกร
เกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร ที่อยูอาศัย การพาณิชย และการอุตสาหกรรม
“เศรษฐกิจที่ดิน ” หมายความวา ภาวะความสัม พัน ธระหวางประชากรกับที่ดิน ทางดาน
เศรษฐกิจ
“เกษตรกรรม” หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวน้ํา และ
กิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“การชะลางพังทลายของดิน” หมายความวา ปรากฏการณซึ่งที่ดินถูกชะลางกัดเซาะพังทลาย
ด ว ยพลั ง งานที่ เ กิ ด จากน้ํ า ลม หรื อโดยเหตุ อื่ น ใดให เ กิ ด การเสื่ อมโทรม สู ญ เสี ยเนื้ อ ดิ น หรื อ
ความอุดมสมบูรณของดิน
“การอนุรักษดินและน้ํา” หมายความวา การกระทําใด ๆ ที่มุงใหเกิดการระวังปองกันรักษาดิน
และที่ดิน ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณของดิน
และการรักษาน้ําในดินหรือบนผิวดินใหคงอยูเพื่อรักษาดุลธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดิน
ในทางเกษตรกรรม
“มาตรการวิธีกล” หมายความวา วิธีการอนุรักษดิน และน้ํา โดยการกอสรางโครงสราง
ทางวิศวกรรม โดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดับ คันดินกั้นน้ํา ขั้นบันไดดิน 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 ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน” ประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เป น รองประธานกรรมการ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดี
กรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมธนารัก ษ อธิบดีกรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมปาไม
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมวิช าการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พัน ธุพืช เลขาธิก ารสํา นักงานการปฏิรูป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสํานั กงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง เปนที่ประจักษในดานการอนุรักษดินและน้ํา
ดานการเกษตร หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดินเปนกรรมการ
ให อ ธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น เป น กรรมการและเลขานุ ก าร และให อ ธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น
แตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับ
แตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่ ง ไดแ ต ง ตั้ งไว แ ลว เวน แต วาระที่ เหลื อ อยู ไ ม ถึ งเก า สิบ วั น จะไม แ ตง ตั้ ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได
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เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใ นตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๗ กรรมการผูท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ง พ น จากตํ าแหนง ตามวาระอาจไดรั บ แต งตั้ ง อีก ได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ วรรคสอง
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห อ อก เพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ได รั บ โทษจํ าคุ ก โดยคํ า พิ พากษาถึ ง ที่ สุด ให จํ าคุ ก เว น แต เ ป น โทษสํ าหรั บ ความผิ ด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
กรรมการผูดํ า รงตํ า แหน ง ซึ่ งรั บ ผิ ดชอบการบริห ารพรรคการเมือ ง ที่ ป รึ กษาพรรคการเมื องหรื อ
เจาหนาที่พรรคการเมือง
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กํา หนดการจํา แนกประเภทที่ ดิ น และเสนอขอรับ ความเห็ น ชอบต อคณะรัฐ มนตรี
เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของรับไปปฏิบัติ
(๒) วางแผนการใชที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกําหนดบริเวณการใชที่ดินและการกําหนดเขต
การอนุรักษดินและน้ํา
(๓) ประกาศกําหนดเขตสํารวจที่ดิน และประกาศกําหนดเขตสํารวจการอนุรักษดินและน้ํา
ตามมาตรา ๑๗
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(๔) เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ให ค วามเห็น ชอบ ในการให ค วามช ว ยเหลือ และเยี ย วยา
ความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกผูครอบครองที่ดินตามความเหมาะสมจากการกําหนดบริเวณ
การใชที่ดินหรือการกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา
(๕) กําหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือกําหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษดิน
และน้ํา
(๖) ใหค วามเห็น หรือ ขอ เสนอแนะเกี่ ยวกั บการจั ดตั้ง หนว ยงานพั ฒ นาที่ดิน ระดั บตา ง ๆ
ขึ้นในเขตทองที่หนึ่งทองที่ใดเพื่อชวยเหลือทางวิชาการ สาธิต และแนะนําเกษตรกรโดยตรง ในกรณีที่
มาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือมาตรการเพื่อการอนุรักษดินและน้ําตามที่คณะกรรมการกําหนด
ตองใชวิทยาการซึ่งไมอาจนําไปแนะนําเกษตรกรดวยวิธีการสงเสริมได
(๗) ออกระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อ นไขเกี่ยวกับคําขอใหวิเคราะหตรวจสอบ
ตัวอย างดิ น หรือ คําขอใหป รับปรุงดิน หรือ ที่ดิน หรื อคําขอให การบริการแผนที่ ขอมูล ทางแผนที่
เปนการเฉพาะรายตามมาตรา ๒๐
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ
ตามที่มอบหมาย
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น
เปนผูปฏิบัติงานหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปก็ได
มาตรา ๑๐ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว า ด วยวิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครองมาใช บั งคั บ แกก ารประชุ ม ของคณะกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได ทั้งนี้ วิธีการปฏิบัติหนาที่
ของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๒ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดบริเวณการใชที่ดิน ตามมาตรา ๙ (๒) และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาว
ใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ปรากฏวาบริเวณพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ลาดชันเสี่ยงตอการชะลาง
พังทลายของดิน หรือเสี่ยงตอการเกิดดินถลม อันเกิดจากการกระทําของผูเขาไปครอบครองทําประโยชน
ในบริเวณพื้นที่ดังกลาวโดยไมเหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ หากปลอยไวไมดําเนินการ
จะเกิ ดการชะลางพังทลายของดิน อยางรุน แรงจนถึง ขั้น เกิดดิ น ถล ม สร างความสูญเสียแกชีวิ ตและ
ทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตอนุรักษดินและน้ํา และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาว
ใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏวาพื้นที่ใดมีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือ
วัต ถุ อื่ น ใดที่ จ ะทํ า ใหที่ ดิ น เกิ ดความเสื่ อมโทรมต อการใช ประโยชน ทางการเกษตร ให รั ฐ มนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาควบคุมการใชที่ดินบริเวณนั้น
และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ
กรณีมีการปนเปอนเกิดขึ้น ใหผูกระทําการปนเปอนดําเนินการปรับปรุงที่ดินใหคืนสูสภาพเดิม
หรือชดเชยคาเสียหายใหแกรัฐหรือผูที่ไดรับความเสียหาย
มาตรา ๑๕ ในการออกประกาศตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ใหกําหนดมาตรการ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ไวในประกาศดวย
(๑) กําหนดมาตรการอนุรักษดิน และน้ํา เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน และปองกัน
การเกิดดินถลม โดยใชมาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช หรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสม
(๒) หามกระทําการใด ๆ รวมถึงการทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษที่เปนอันตรายตอดิน
หรือทําใหสภาพที่ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง
(๓) กําหนดมาตรการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพพื้นที่นั้น
ในการกําหนดมาตรการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความเห็น
ของประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการกําหนดมาตรการดังกลาว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก
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๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๑๖ ให ก รมพั ฒนาที่ ดิ น มีห น า ที่ สํ ารวจและวิเ คราะห ตรวจสอบดิ น หรื อ ที่ ดิ น
เพื่ อ ให ทราบถึ งความอุ ดมสมบู รณ ต ามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก การใช ป ระโยชนที่ ดิ น หรื อ
ภาวะเศรษฐกิจที่ดิน หรือเพื่อประโยชนในการจําแนกประเภทที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การกําหนดบริเวณ
การใช ที่ดิ น การกํา หนดเขตการอนุรั กษ ดิน และน้ํ า และการทํ าสํ ามะโนที่ ดิน เพื่ อปฏิบั ติก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหกรมพัฒนาที่ดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสถิติตามกฎหมายวาดวยสถิติในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การทําสํามะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ เพื่ อ ประโยชน ใ นการสํ า รวจความอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น ตามธรรมชาติ
ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และการกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา คณะกรรมการ
จะจัดใหมีการสํารวจที่ดิน และการสํารวจเพื่อกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ําก็ได
เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรจะสํารวจที่ดินเพื่อทราบความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ
ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และสํารวจเพื่อกําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ําในทองที่ใด
ใหคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่ที่จะดําเนินการดังกลาว และใหมีแผนที่
แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ
มาตรา ๑๘ ภายในเขตสํ ารวจความอุดมสมบูรณ ของดิน ตามธรรมชาติ ความเหมาะสม
แกการใชประโยชนที่ดิน และเขตสํารวจการอนุรักษดินและน้ําตามมาตรา ๑๗ ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจเขาไปในที่ดิน ที่มีเจ าของหรื อผูค รอบครองระหวางเวลาพระอาทิ ตยขึ้ น ถึง พระอาทิ ตยต ก
เพื่อทําการเก็บตัวอยางดินหรือน้ํา หรือทําเครื่องหมายสํารวจไวใ นที่ดิน หรือน้ําไดตามสมควรและ
เทาที่จําเปน แตตองแจงเปน หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน
การประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว ณ บริเวณซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู หรือที่ทําการเขตหรือที่วาการอําเภอ
หรือที่ทําการกํานัน หรือที่ทําการแขวงซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหแจงกําหนดเวลาและการที่จะกระทํานั้น
ไวดวย
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควรและในการนี้
ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอผูที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๑๙ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ เ ป น
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๐ ผูใดประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือปรับปรุงดิน
หรือที่ดิน หรืออนุรักษดินและน้ํา หรือบริการแผนที่ ขอมูลทางแผนที่ เวน แต แผนที่หรือขอมูล
ทางแผนที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ เปนการเฉพาะรายใหยื่นคําขอตอหนวยงาน
พัฒนาที่ดินในทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู หากไมมีหนวยงานดังกลาวใหยื่นตอที่ทําการเขตหรือที่วาการอําเภอ
การวิ เ คราะห ต รวจสอบตั ว อย า งดิ น หรื อ ปรั บ ปรุ ง ดิ น หรื อ ที่ ดิ น หรื อ อนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ า
หรือบริการแผนที่ หรือขอมูลทางแผนที่ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน
เพื่อปรับปรุงดิน หรือที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรมของเกษตรกร ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขและเสียคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๒ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือถอดถอนเครื่องหมายสํารวจ
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ทําไวตามมาตรา ๑๘ โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๓ บรรดากฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ พั ฒนาที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๒๖
ใหคงมีผลใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมี
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ตามพระราชบัญญัติพัฒ นาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะได
มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ กั บ ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก
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๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉ บับนี้ คื อ เนื่ องจากพระราชบัญ ญัติพั ฒนาที่ดิ น
พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
และโดยที่ปจจุบันมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะไมมีการอนุรักษดินและน้ํา ทําใหเกิดการชะลาง
พังทลายของดินกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งไมมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
สามารถเขาไปดําเนินการปองกันรักษาสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมและเกิดการชะลาง
พังทลายของดินอย างรุนแรง และเพื่อใหการใชที่ดิ นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุ ด
สมควรกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสํารวจความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ
ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดิน และการกําหนดการอนุรักษดินและน้ํา การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน
หรือการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการหามกระทําการใด ๆ รวมถึงการทําใหที่ดินเกิดการ
ปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

