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การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2532
เป็นปีที่ 44 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โ ดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐ สภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2532”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “เกษตรกร” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และให้หมายความรวมถึงบุคคล
ผู้ยากจน หรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผู้เป็นบุตรของเกษตรกร บรรดาซึ่งไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เป็นของตนเองและประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กาหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาด้วย”
มาตรา 4 ให้ ย กเลิ ก บทนิ ย ามค าว่ า “คณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด ” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 12 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น ประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิ บดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมป่า
ไม้ อธิ บ ดี ก รมประมง อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การเกษตร อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบ ดีกรมประชาสงเคราะห์ อธิบ ดี กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมบัญชีก ลาง
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานคณะกรรมการ
กลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย และประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ
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และกรรมการอื่นอีกไม่เกินเก้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรหกคนและผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน
สามคน ให้เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใช้บังคับในท้องที่กรุงเทพมหานคร
แล้ว ให้คณะกรรมการทาหน้าที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสาหรับกรุงเทพมหานครด้วย
มาตรา 13 ภายใต้บังคับมาตรา 12 วรรคสอง เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินตาม
มาตรา 25 ใช้บังคับในเขตอาเภอหนึ่งอาเภอใดในจังหวัดใดแล้ว ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประจ าจั งหวัด ขึ้น คณะหนึ่ งในจังหวัดนั้ น เรียกว่า “คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ” ประกอบด้ว ยผู้ ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ป่าไม้จังหวัด ประมงจังหวัด ผู้แทนกรม
ชลประทาน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจั งหวัด นายอาเภอ และ
ปลั ดอาเภอผู้ เป็ นหั วหน้ าประจ ากิ่งอาเภอในท้ องที่ ที่ มี ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พั ฒ นาการจั ง หวั ด
ประชาสงเคราะห์จังหวัด ราชพัสดุจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นอีกสี่คนซึ่งรั ฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา 6 ให้ ย กเลิ กความในวรรคสามของมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญญัติการปฏิรู ปที่ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การกาหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้ กาหนดเฉพาะที่ดินที่จะดาเนิน การ
ปฏิรู ป ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม เว้น แต่ในกรณีที่จาเป็นจะถือเขตของตาบลหรืออาเภอเป็นหลั กก็ได้ โดยให้
ดาเนินการกาหนดเขตปฏิรูปที่ดินในเขตท้องที่อาเภอที่มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของ
ตนเอง หรื อ มี ที่ ดิ น เล็ ก น้ อ ยไม่เพียงพอแก่ การครองชี พ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้ อื่ นประกอบเกษตรกรรมอยู่
เป็นจานวนมาก ตลอดจนที่มีผลผลิตต่อไร่ต่า เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับความสาคัญในการกาหนดเขตก่อนหลัง
ในกรณีที่ถือเขตของตาบลหรืออาเภอเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนั้น ให้ ห มายถึงเฉพาะที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาล”
มาตรา 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 25 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518
“มาตรา 25 ทวิ ถ้าที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มาเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยและมิได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ ส.ป.ก.
มีอานาจจัดที่ดินนั้นให้กับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ ตามมาตรา 30 เสมือนว่าเป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
โดยไม่ต้องดาเนินการกาหนดเขตที่ดินในท้องที่นั้นให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25”
มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 26 เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว
(1) ถ้าในเขตปฏิรู ป ที่ดิน นั้ น มี ที่ดิน อั นเป็นสาธารณสมบัติ ข องแผ่ นดิ นส าหรับ พลเมื องใช้ร่ ว มกั น
แต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกั นก็ดี
หรือพลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่ หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
เมื่อได้จัดที่ดินแปลงอื่นให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทน โดยคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ดี

ให้พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับ
ที่ดินดังกล่าว โดยมิต้องดาเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ ส.ป.ก. มีอานาจนาที่ดินนั้น
มาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้
(2) ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ เมื่อกระทรวงการคลัง
ได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับที่ดินดังกล่าว โดยมิต้องดาเนินการถอนสภาพตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และให้ ส.ป.ก.
มีอานาจนาที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้
(3) ถ้าในเขตปฏิรูป ที่ดินนั้ นมีที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่ นดินซึ่งเป็นที่ ดินรกร้างว่างเปล่ า
หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน และที่ดินนั้นอยู่
นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ ส.ป.ก. มีอานาจนาที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ได้
(4) ถ้าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแล้ว เมื่อ ส.ป.ก. จะนาที่ดินแปลงใดในส่วนนั้นไปดาเนินการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ให้พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติใ นที่ดิน
แปลงนั้น และให้ ส.ป.ก. มีอานาจนาที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดาเนินการ
เพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ
เพื่อประโยชน์ ในการดาเนิ น การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม (4) ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และมีอานาจในการให้เช่าที่ดิน
อันเป็นป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวได้ และให้ค่าเช่าที่ได้มาตกเป็นของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
มาตรา 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
“ในการจัดซื้อที่ดินตามมาตรานี้ ถ้าเจ้าของที่ดินประสงค์จะขายที่ดินของตนให้ทั้งหมด ก็ให้ ส.ป.ก. มี
อานาจจัดซื้อได้”
มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 30 บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอานาจจัดให้เกษตรกรหรือ
สถาบันเกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองใน
ที่ดินดังกล่าวต่อไปนี้
(1) จ านวนที่ ดิ น ไม่ เ กิ น ห้ า สิ บ ไร่ ส าหรั บ เกษตรกรและบุ ค คลในครอบครั ว เดี ยวกั น ซึ่ ง ประกอบ
เกษตรกรรมอย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (2)
(2) จานวนที่ดินไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ สาหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งใช้ประกอบ
เกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกาหนด

(3) จานวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร สาหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดยคานึงถึงประเภทและ
ลักษณะการดาเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการจัดให้เกษตรกร และเป็นที่ดินที่คณะกรรมการกาหนดมิให้
มีการโอนสิทธิในที่ดิน ก็ให้จัดให้เกษตรกรเช่า ในกรณีอื่นให้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อตามที่เกษตรกรแสดง
ความจานง ถ้าเป็นการจัดให้สถาบันเกษตรกรให้จัดให้สถาบันเกษตรกรเช่า
บรรดาที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มา ถ้าเป็นที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู่แล้วเกินจานวนที่กาหนดใน
วรรคหนึ่งก่อนเวลาที่คณะกรรมการกาหนด เมื่อเกษตรกรดังกล่าวยื่นคาร้องและยินยอมชาระค่าเช่าหรื อ
ค่าชดเชยที่ดินในอัตราหรือจานวนที่เพิ่มขึ้นตามที่คณะกรรมการกาหนด สาหรับที่ดินส่วนที่เกินตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการจัดที่ดินให้เกษตรกรเช่าหรือจัดให้ แล้วแต่กรณี ตามจานวนที่เกษตรกรถือครองได้ แต่เมื่อ
รวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ในการกาหนดอัตราค่าเช่าหรือค่าชดเชยที่ดินดังกล่าว ต้องคานึงถึงระยะเวลา
และวิธีการที่เกษตรกรได้ที่ดินนั้นมา ความสามารถในการทาประโยชน์ ประเภทของเกษตรกรรม และการ
ทาประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้วในที่ดินนั้น
ในการจัดที่ดินให้เกษตรกรตามวรรคสาม ถ้าเกษตรกรได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวก่อน พ.ศ. 2510
ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และค่าปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. ดาเนินการให้ตาม
จานวนที่คณะกรรมการกาหนด เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าสิบไร่
นอกจากการจั ด ที่ ดิ น ให้ แ ก่ บุ ค คลตาม (1) (2) และ (3) ให้ ส.ป.ก. มี อ านาจจั ด ที่ ดิ น หรื อ
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ ซื้อ หรือเข้าทาประโยชน์ เพื่อใช้สาหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุน
หรื อเกี่ย วเนื่ องกับ การปฏิรู ป ที่ดิ น ตามที่ รั ฐ มนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาได้ ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองในที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งต้องไม่เกินห้าสิบไร่
ส่ ว นหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการอนุ ญาตหรื อ การให้ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
การจัดที่ดินให้เช่าหรือเช่าซื้อตามมาตรานี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเช่า
หรือเช่าซื้อ และสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อดังกล่าวจะโอนแก่กันได้หรือตกทอดทางมรดกได้เฉพาะตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด”
มาตรา 11 ให้ยกเลิกความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 32 ถ้า ส.ป.ก. ได้ที่ดินแปลงใดมาโดยการจัดซื้อหรือเวนคืนหรือได้มาตามมาตรา 25 ทวิ
เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้สิทธิของผู้เช่าที่ดินแปลงนั้นตามสัญญาเช่าหรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นอันสิ้นสุดลง”
มาตรา 12 ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสามของมาตรา 36 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
มาตรา 13 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา 36 ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

“มาตรา 36 ทวิ บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ได้มาโดยประการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ
และให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอานาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับที่ดิน
ของ ส.ป.ก. ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามที่ ส.ป.ก. ร้องขอ”
มาตรา 14 ที่ราชพัสดุที่กระทรวงการคลังได้มาเนื่องจากการจัดซื้อของ ส.ป.ก. หรือมีผู้ยกให้แก่ ส.ป.ก.
เพื่อดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กระทรวงการคลั ง
ดาเนินการโอนที่ราชพัสดุดังกล่าวให้ เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้ การโอนที่ราชพัสดุดังกล่าวมิให้นาความในมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาใช้บังคับ และให้ดาเนินการโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
บรรดานิติกรรมใด ๆ ที่ได้กระทาเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้คงมีผลใช้ได้ต่อไป
มาตรา 15 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ประเทศไทยได้จัดให้ มีการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การดาเนินการยังมีอุปสรรคทาให้การงานไม่อาจดาเนินไปโดยเหมาะสม
ตามควร สมควรขยายขอบเขตการจัดที่ดินในการปฏิรูปที่ดินให้กว้างขวางขึ้นให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสงค์
จะเป็นเกษตรกรได้ และอาจจัดที่ดินให้แก่ผู้ประกอบกิจการสนับสนุนและต่อเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินได้ด้ วย
เพื่อให้งานดาเนินไปครบวงจรของภาคเกษตรกรรม นอกจากนั้น ในการจัดหาที่ดินมาดาเนินการปฏิรูปที่ดินได้
มีปัญหาว่าจะจัดซื้อที่ดินจากผู้ ที่สมัครใจขายได้ห มดทั้งแปลงหรือไม่ และการนาที่ดินของรัฐมาใช้จัด ที่ดิน
มีปัญหาว่า ยังไม่มีแนวทางที่แน่ชัดระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกิดปัญหาว่า ส.ป.ก. สมควรจะนาที่ดินส่วนใด
มาใช้จัดได้เมื่อใดและเพียงใด ทั้งยังมีข้อจากัดที่ ส.ป.ก. จะเข้าดาเนินการในที่ดินที่มีผู้ประสงค์บริจาคเพราะ
ที่ดินนั้นต้องกลายเป็นที่ราชพัสดุและที่ดินอาจมีขนาดไม่กว้างมาก ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะกาหนดเป็นเขตปฏิรูป
ที่ดินเล็ก ๆ โดยพระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ ส่วนในขั้นนาที่ดินมาจัดให้แก่ประชาชนนั้น กฎหมายปัจจุบันได้
แยกข้อแตกต่างระหว่างที่ดินที่เป็นของรัฐมาแต่เดิมกับที่ดินที่ได้มาโดยการจัดซื้อหรือเวนคืน ทาให้ไม่อาจจัด
สิทธิในที่ดินให้แก่ประชาชนให้สอดคล้องกัน สมควรแก้ไขโดยคานึงถึง เป้าหมายและความต้องการของผู้ขอรับ
การจัดที่ดินเป็นสาคัญเพื่อให้สิทธิในที่ดินมีส่วนเกื้อหนุนสภาพความเป็นอยู่ในภาคเกษตรกรรมตามความเป็นจริง
อนึ่ง องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และ
แนวทางในการกาหนดเขตปฏิรูปที่ดินยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบันเสียใหม่ จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

