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พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเขตที่ดิน  ในท้องทีต่ําบลปากคาด  ตําบลโนนศิลา  ตําบลสมสนุก  ตําบลนาดง  
ตําบลหนองยอง  อําเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  และตําบลโพนแพง  ตําบลนาทับไฮ  

ตําบลพระบาทนาสิงห์  อําเภอรัตนวาปี  ตําบลวังหลวง  ตําบลหนองหลวง  ตําบลเฝ้าไร่  ตําบลนาดี  
ตําบลอุดมพร  อําเภอเฝ้าไร่  ตําบลจุมพล  ตําบลชุมช้าง  ตําบลบ้านผือ  ตําบลทุ่งหลวง  

ตําบลเหล่าต่างคํา  ตําบลเซิม  ตําบลวัดหลวง  ตําบลสร้างนางขาว  ตําบลบ้านโพธิ์  
ตําบลนาหนัง  อําเภอโพนพิสัย  ตําบลสีกาย  ตําบลหินโงม  ตําบลหาดคํา  

ตําบลวัดธาตุ  ตําบลโพธิ์ชัย  ตําบลสองห้อง  อําเภอเมืองหนองคาย  
ตําบลบ้านฝาง  อําเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย 

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน  ในท้องที่ตําบลปากคาด  ตําบลโนนศิลา  

ตําบลสมสนุก  ตําบลนาดง  ตําบลหนองยอง  อําเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  และตําบลโพนแพง   

ตําบลนาทับไฮ  ตําบลพระบาทนาสิงห์  อําเภอรัตนวาปี  ตําบลวังหลวง  ตําบลหนองหลวง  ตําบลเฝ้าไร่  

ตําบลนาดี  ตําบลอุดมพร  อําเภอเฝ้าไร่  ตําบลจุมพล  ตําบลชุมช้าง  ตําบลบ้านผือ  ตําบลทุ่งหลวง  

ตําบลเหล่าต่างคํา  ตําบลเซิม  ตําบลวัดหลวง  ตําบลสร้างนางขาว  ตําบลบ้านโพธิ์  ตําบลนาหนัง   
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อําเภอโพนพิสัย  ตําบลสีกาย  ตําบลหินโงม  ตําบลหาดคํา  ตําบลวัดธาตุ  ตําบลโพธิ์ชัย  ตําบลสองห้อง  

อําเภอเมืองหนองคาย  ตําบลบ้านฝาง  อําเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๒๕ 

วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๘  อันเป็นกฎหมายที่มี

บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  

มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ 

ตําบลปากคาด  ตําบลโนนศิลา  ตําบลสมสนุก  ตําบลนาดง  ตําบลหนองยอง  อําเภอปากคาด   

จังหวัดบึงกาฬ  และตําบลโพนแพง  ตําบลนาทับไฮ  ตําบลพระบาทนาสิงห์  อําเภอรัตนวาปี  ตําบลวังหลวง  

ตําบลหนองหลวง  ตําบลเฝ้าไร่  ตําบลนาดี  ตําบลอุดมพร  อําเภอเฝ้าไร่  ตําบลจุมพล  ตําบลชุมช้าง   

ตําบลบ้านผือ  ตําบลทุ่งหลวง  ตําบลเหล่าต่างคํา  ตําบลเซิม  ตําบลวัดหลวง  ตําบลสร้างนางขาว   

ตําบลบ้านโพธิ์  ตําบลนาหนัง  อําเภอโพนพิสัย  ตําบลสีกาย  ตําบลหินโงม  ตําบลหาดคํา  ตําบลวัดธาตุ  

ตําบลโพธิ์ชัย  ตําบลสองห้อง  อําเภอเมืองหนองคาย  ตําบลบ้านฝาง  อําเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย   

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่อําเภอโพนพิสัย  และ 

อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

มาตรา ๔ ให้ที่ดินในท้องที่ตําบลปากคาด  ตําบลโนนศิลา  ตําบลสมสนุก  ตําบลนาดง   

ตําบลหนองยอง  อําเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  และตําบลโพนแพง  ตําบลนาทับไฮ  ตําบลพระบาทนาสิงห์  

อําเภอรัตนวาปี  ตําบลวังหลวง  ตําบลหนองหลวง  ตําบลเฝ้าไร่  ตําบลนาดี  ตําบลอุดมพร  อําเภอเฝ้าไร่  

ตําบลจุมพล  ตําบลชุมช้าง  ตําบลบ้านผือ  ตําบลทุ่งหลวง  ตําบลเหล่าต่างคํา  ตําบลเซิม  ตําบลวัดหลวง  

ตําบลสร้างนางขาว  ตําบลบ้านโพธิ์  ตําบลนาหนัง  อําเภอโพนพิสัย  ตําบลสีกาย  ตําบลหินโงม   

ตําบลหาดคํา  ตําบลวัดธาตุ  ตําบลโพธิ์ชัย  ตําบลสองห้อง  อําเภอเมืองหนองคาย  ตําบลบ้านฝาง   

อําเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้  เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
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มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  

ในท้องที่อําเภอโพนพิสัย  และอําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

ได้กําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน  ในท้องที่อําเภอโพนพิสัย  และอําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  โดยถือเขต

อําเภอดังกล่าวเป็นหลัก  ซึ่ งทําให้ เขตปฏิรูปที่ ดินที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุม 

พื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ประกอบกับมีพื้นที่บางส่วนแยกออกจาก 

จังหวัดหนองคาย  รวมต้ังข้ึนเป็นจังหวัดบึงกาฬ  ตามพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดบึงกาฬ  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

ดังน้ัน  เมื่อมาตรา  ๒๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๒  กําหนดให้การกําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน  

ให้กําหนดเฉพาะที่ดินที่จะดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เว้นแต่ในกรณีที่จําเป็นจะถือเขตของตําบลหรือ

อําเภอเป็นหลักแล้ว  สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  เพื่อกําหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มี 

การดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่าน้ัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


