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พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๑ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดที่ดิน”
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจัดที่ดิน ” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมป่าไม้
อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาสัง คมและสวัส ดิก าร อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ มสหกรณ์ อธิ บดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ด้านการจัดการที่ดิน ด้านทรัพยากรดิน ด้านการปฏิรูปที่ดิน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือด้านเศรษฐศาสตร์ จานวนไม่เกินเจ็ดคน
เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมที่ดินแต่งตั้งข้าราชการของ
กรมที่ดินจานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ให้ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ควบคุมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายนี้
รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแนวทางการจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสาหรับอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพ
ตามควรแก่อัตภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(๒) วางแผนการถือครองที่ดินในการจัดที่ดิน
(๓) สงวนหรื อ หวงห้ า มที่ ดิ น ของรั ฐซึ่ ง มิ ได้ มี บุค คลใดมี สิ ท ธิ ค รอบครองเพื่ อ ให้ ป ระชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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(๔) กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดิน การออกโฉนดทีด่ นิ
และหนังสือรับรองการทาประโยชน์ หรือเพื่อกิจการอื่นตามประมวลกฎหมายนี้
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มี
ผลใช้บังคับได้”
มาตรา ๖ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมี
การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติของคณะกรรมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘ การใดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามมาตรา ๒๐
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการจั ดที่ดินดาเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้ พระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คื อ โดยที่ กฎหมายว่ าด้ วยคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติกาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการ การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
และภูมิสังคม และโดยที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามประมวลกฎหมายที่ดินมีหน้าที่ประการหนึ่งใน
การวางนโยบายการจั ดที่ ดิ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ที่ ดิ นส าหรั บอยู่ อ าศั ย และหาเลี้ ยงชีพ ตามควรแก่ อั ตภาพ
รวมถึงควบคุมการจั ด ที่ ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่น สมควรแก้ไขเพิ่ มเติ มบทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติดังกล่าว โดยแก้ไขชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการจัดที่ดิน”
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเสียใหม่ เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อนใน
การปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้การจัดที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินสาหรับอยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

