
 

คาํสั�งกรมประชาสงเคราะห์ 

ที�  ๕๘๓/๒๕๑๓ 

เรื�อง  ระเบียบการปกครองนิคมสร้างตนเอง  พ.ศ. ๒๕๑๓ 

------------------ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ออกระเบียบการปกครองนิคมสร้างตนเองไวด้งัต่อไปนี,  

หมวด ๑ 

ข้อความทั�วไป 

 ขอ้  ๑.  ระเบียบนี, เรียกวา่  “ระเบียบการปกครองนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๑๓” 

 ขอ้  ๒.  ระเบียบนี,ใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัถดัจากวนัออกคาํสั�งเป็นตน้ไป 

 ขอ้  ๓.  ใหย้กเลิกระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือคาํสั�งซึ� งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี,  

 ขอ้  ๔.  ในระเบียบนี,  
   “สมาชิกนิคม” หมายความวา่ สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตามพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อ
การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
   “ผูป้กครองนิคม” หมายความวา่ ผูป้กครองนิคมสร้างตนเอง ผูเ้ป็นหัวหน้าบงัคบับญัชา
เจา้หนา้ที�และสมาชิกนิคม ซึ� งอธิบดีหรือรัฐมนตรีแต่งตั,ง 
   “อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
   “บา้น” หมายความวา่ เคหสถานที�สมาชิกนิคมปลูกอาศยั และประกอบอาชีพเป็นหลกั
แหล่งอยูใ่นผงัที�ดินของนิคมสร้างตนเอง 
   “เขต” หมายความวา่ หมู่บา้นสมาชิกนิคมจาํนวนประมาณห้าสิบหรือมากกวา่ตามผงั
หมูบ่า้น อยูใ่นบริเวณที�ติดต่อกนั 

หมวด  ๒ 

สมาชิกนิคม 

 ขอ้  ๕.  ผูมี้คุณสมบติัเป็นสมาชิกนิคมตามมาตรา ๒๒  แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครอง
ชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ดงัต่อไปนี,  
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  บรรลุนิติภาวะและเป็นหวัหนา้ครอบครัว 
   (๓)  มีความประพฤติดี และเตม็ใจปฏิบติัตามระเบียบที�อธิบดีกาํหนด 



   (๔)  ขยนัขนัแขง็ มีร่างกายสมบูรณ์ และสามารถประกอบการเกษตรได ้
   (๕)  ไมเ่ป็นคนวกิลจริต หรือจิตฟั�นเฟือนไมส่มประกอบ 
   (๖)  ไมมี่ที�ดินทาํกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเล็กนอ้ยไมพ่อแก่การครองชีพ 
   (๗)  ไมมี่อาชีพอยา่งใดอยา่งหนึ�งในขณะนั,นพอแก่การครองชีพ 
   เมื�อประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกนิคม ใหส้มคัรดว้ยตนเอง ณ สถานที�ราชการดงัต่อไปนี,  
   (๑)  สมคัรต่อผูป้กครองนิคมที�ประสงคจ์ะเขา้เป็นสมาชิกนิคม 
   (๒)  สมคัรที�อาํเภอหรือจงัหวดัที�ตนมีภูมิลาํเนาอยู ่
   (๓)  สมคัรที�กรมประชาสงเคราะห์ 
   ใบสมคัรที�อาํเภอทอ้งที�ซึ� งผูส้มคัรมีภูมิลาํเนาอยูไ่ดท้าํการสอบสวนคุณสมบติัถูกตอ้ง
แลว้ใหส่้งใบสมคัรไปยงัผูป้กครองนิคมที�ผูส้มคัรประสงคเ์ขา้เป็นสมาชิกนิคมแห่งนั,น 

 ขอ้  ๖.  ให้ผูป้กครองนิคมรวบรวมใบสมคัรและหลกัฐานการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกนิคมเสนอ
คณะกรรมการตามมาตรา ๒๐ และ ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ พิจารณา
คดัเลือกเขา้เป็นสมาชิกนิคม 

 ขอ้  ๗.  ในนิคมสร้างตนเองประกาศจาํนวนแปลงที�ดินประมาณวา่จะจดัสรรให้แก่ราษฎรไดใ้น
ปีงบประมาณเป็นปี ๆ ไปใหท้ราบทั�วกนั 

 ขอ้ ๘.  กรมประชาสงเคราะห์ จะรวบรวมรายชื�อนิคมสร้างตนเองที�มีที�ดินที�จะจดัสรรแต่  
ละปีงบประมาณส่งใหจ้งัหวดัและอาํเภอทราบ 

 ขอ้  ๙.  สมาชิกนิคมมีหนา้ที�ตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ  พ.ศ. 
๒๕๑๑ ดงัต่อไปนี,  
   (๑) ประพฤติและปฏิบติัตนเรียบร้อย มีวฒันธรรมและศีลธรรมอนัดี 
   (๒) สร้างบา้นพกัอาศยัตามแบบแปลนแผนผงั 
   (๓) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูป้กครองนิคมเกี�ยวกบัการประกอบอาชีพ การป้องกนั
และรักษาโรค ตลอดจนการสุขาภิบาล 
   (๔) ช่วยเหลือร่วมแรงทาํการบาํรุงที�ดิน หรือปฏิบตัิการงานอื�น ๆ อนัจาํเป็นเพื �อ
ประโยชน์ส่วนรวมของนิคมสร้างตนเอง 
   (๕) ไม่รับบุคคลผูม้ีความประพฤติอนัน่าจะก่อกวนความสงบของนิคมสร้างตนเอง
เขา้มาอยูใ่นที�ดินที�ไดรั้บมอบ 
   (๖) ไม่มอบหรือโอนสิทธิการเขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินที�ไดรั้บมอบให้แก่ผูอื้�น เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดีหรือผูป้กครองนิคมผูซึ้� งอธิบดีมอบหมาย 
   (๗) ไมน่าํหนงัสืออนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินไปเป็นหลกัประกนัการชาํระหนี,  
   (๘) ถา้มีหนี, เกี�ยวกบักิจการของนิคมสร้างตนเองที�ตอ้งชาํระให้แก่ทางราชการ ตอ้ง
ชาํระใหแ้ก่นิคมสร้างตนเองภายในระยะเวลาที�กาํหนด เวน้แต่ไดรั้บผอ่นผนัจากอธิบดี 



 ขอ้  ๑๐. สมาชิกนิคมซึ�งไดรั้บมอบที�ดินแลว้มีหนา้ที�ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อ
การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที�จะตอ้งจดัทาํที�ดินให้เกิดประโยชน์แลว้เสร็จภายในห้าปี นบัแต่วนัที�อพยพครอบครัว
เขา้มาอยูป่ระจาํในที�ดินโดยมีเงื�อนไขวา่ ภายในปีแรกตอ้งทาํประโยชน์ให้ไดอ้ยา่งนอ้ยหนึ�งในสิบส่วนของที�ดินที�
ไดรั้บมอบ ถา้ทาํประโยชน์ไมไ่ดต้ามส่วนของเนื,อที�ดงักล่าว ใหส้มาชิกนิคมนั,นขาดสิทธิเขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินที�
ไดรั้บมอบ และถา้ภายในสี�ปีต่อมายงัทาํประโยชน์ไม่ไดเ้ต็มเนื,อที� ก็ให้ไดรั้บหนงัสือแสดงการทาํประโยชน์เฉพาะ
ส่วนที�ดินที�ไดท้าํประโยชน์แลว้เทา่นั,น เวน้แต่อธิบดีจะผอ่นผนัให้ขยายระยะเวลาทาํประโยชน์ต่อไปไดอี้กคราวละ
หนึ�งปี แต่ตอ้งไมเ่กินสามปี 
 ขอ้  ๑๑.  ก่อนที�ไดรั้บหนงัสือแสดงการทาํประโยชน์ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ�งแห่งพระราชบญัญติัจดั
ที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ สมาชิกนิคมผูใ้ดไปจากนิคมเกินหกเดือน โดยไม่ไดร้ับอนุญาตจาก
อธิบดีหรือผูป้กครองนิคมผูซึ้� งอธิบดีมอบหมาย เป็นอนัขาดจากการเป็นสมาชิกนิคมและหมดสิทธิในที�ดินนั,น
และจะเรียกร้องคา่ทดแทนอยา่งใดมิได ้

หมวด  ๓ 

หัวหน้าเขต  ผู้ช่วยหัวหน้าเขต   และคณะกรรมการส่งเสริมเขต 

 ขอ้  ๑๒.  ในเขตหนึ�งใหมี้หวัหนา้เขตคนหนึ�ง และผูช่้วยหวัหนา้เขตเป็นจาํนวนสุดแต่ผูป้กครองนิคม
จะเห็นสมควร 
 ขอ้  ๑๓. ให้ผูป้กครองนิคมประกาศให้สมาชิกแต่ละเขตเลือกสมาชิกนิคมผูมี้คุณสมบติัที�กาํหนดไว้
ในขอ้ ๙ เป็นหวัหนา้เขต 

 ขอ้  ๑๔.  ผูที้�จะไดรั้บเลือกเป็นหวัหนา้เขตตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี,  
   (๑) เป็นสมาชิกนิคมผูเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัว 
   (๒) มีอายไุมเ่กินหกสิบปีบริบูรณ์ 
   (๓) อพยพเขา้มาเป็นสมาชิกนิคมประจาํในเขตนั,นมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่หกเดือน 
   (๔) เป็นผูเ้ลื�อมใสในการปกครองระบบรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิL ใจ และปฏิบติั
ตามระเบียบของนิคมโดยเคร่งครัดตลอดมา 
   (๕) ไมเ่ป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
   (๖) ไม่เป็นขา้ราชการประจํา  พนกังานเทศบาล ครูประชาบาล สารวตัรศึกษา 
พนกังานสุขาภิบาล พนกังานตาํรวจ พนกังานของรัฐบาลหรือลูกจา้งรัฐบาล 
   (๗) ไมเ่คยเป็นบุคคลดงักล่าวในขอ้ ๑๔ (๖) นี, ซึ� งถูกไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อ
หนา้ที�หรือตอ้งโทษจาํคุกพิพากษาโทษจาํคุก เวน้แต่คดีลหุโทษ หรือความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท และยงั
ไมพ่น้กาํหนดสามปีนบัแต่วนัถูกไล่ออก ปลดออก หรือพน้โทษ 
   (๘) ไมเ่ป็นผูมี้ชื�อเสียงในทางทุจริตหรือเสื�อมเสียในทางศีลธรรม 
   (๙) มีความรู้สอบไล่ไดช้ั,นประถมปีที�สี�หรือเทียบเท่า เวน้แต่ในเขตซึ� งไม่อาจเลือกผูมี้
คุณสมบติัดงักล่าวนี,  กใ็หผู้ป้กครองนิคมอนุญาตเพียงผูมี้ความรู้หนงัสือไทยอ่านออกเขียนได ้



 ขอ้  ๑๕. ในการเลือกนั,น ให้ผูป้กครองนิคมเป็นประธาน พร้อมดว้ยเจา้หนา้ที�นิคมอีกอยา่งนอ้ยสอง
คนเป็นกรรมการเพื�ออาํนวยการใหก้ารเลือกตั,งเป็นไปโดยเรียบร้อย 
   วธีิเลือกใหก้ระทาํโดยวธีิเปิดเผยหรือวธีิลงคะแนนลบัก็ได ้แลว้แต่จะเห็นสมควร ถา้ผูรั้บ
เลือกมีคะแนนเทา่กนัใหจ้บัสลาก 
   เมื�อเลือกไดผู้ใ้ดเป็นหัวหน้าเขตแล้ว ให้ผูป้กครองนิคมรายงานไปยงัอธิบดีเพื�อออก
หมายตั,งไวเ้ป็นหลกัฐานและใหถื้อวา่ผูน้ั,นเป็นหวัหนา้เขตตั,งแต่วนัที�อธิบดีออกหมายตั,ง 

 ขอ้  ๑๖. ในกรณีที�ทางอาํเภอทาํการเลือกตั,งผูใ้หญ่บา้นในเขตใดของนิคมและปรากฏวา่สมาชิกนิคม    
ผูไ้ด้รับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น ไม่ไดเ้ป็นหัวหน้าเขตมาแต่เดิม ให้หัวหน้าเขตนั,นเป็นอนัพน้จากตาํแหน่ง
หัวหน้าเขต และให้ผูป้กครองนิคมรายงานอธิบดี เพื�อออกหมายตั,งให้ผูใ้หญ่บา้นที�ไดรั้บเลือกตั,งใหม่เป็น
หวัหนา้เขตเฉพาะเขตนั,นดว้ยอีกตาํแหน่งหนึ�ง 

 ขอ้  ๑๗. นอกจากกรณีดังกล่าวในข้อ ๑๖ หัวหน้าเขตหรือผูช่้วยหัวหน้าเขตต้องออกจาก
ตาํแหน่งดว้ยเหตุดงัต่อไปนี,  
   (๑) ขาดคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�งในขอ้ ๑๔ เวน้ขอ้ ๑๔ (๒) 
   (๒) ถึงคราวออกตามวาระที�กาํหนดในขอ้ ๒๐ 
   (๓) ไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 
   (๔) เขตที�ปกครองถูกยกเลิก 
   (๕) ไปเสียจากเขตที�ปกครองเกินสามเดือน เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากผูป้กครองนิคม 
หรือเจบ็ป่วยจนไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดเ้กินสามเดือน 
   (๖) ตอ้งคาํพิพากษาโทษจาํคุก เวน้แต่ในความผดิฐานลหุโทษ หรือโดยประมาท 
   (๗) สมาชิกนิคมผูมี้สิทธิเลือกตั,งหัวหน้าเขตนั,นมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ครั, งหนึ� งร้องขอให้ออก
จากตาํแหน่ง 
   (๘) อธิบดีสั�งให้ออกจากตาํแหน่งเมื�อไดส้อบสวนเห็นวา่บกพร่องในทางประพฤติ หรือ
ขาดการเอาใจใส่งานในหนา้ที�ตามขอ้เสนอของผูป้กครองนิคม 

 ขอ้  ๑๘. ใหห้วัหนา้เขตและผูป้กครองนิคมร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัตามขอ้ ๑๙ เป็น
ผูช่้วยหวัหนา้เขต 
 ขอ้  ๑๙.  ผูมี้สิทธิจะไดค้ดัเลือกเป็นผูช่้วยหวัหนา้เขต  ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ ๑๔ ยกเวน้คุณสมบติั
การเป็นหวัหนา้ครอบครัว ตามขอ้ ๑๔ (๑) 
   เมื�อผูใ้ดไดรั้บคดัเลือกเป็นผูช่้วยหวัหนา้เขตใหผู้ป้กครองนิคมรายงานอธิบดีเพื�อออกหมายตั,งไว้
เป็นหลกัฐาน  และใหถื้อวา่ผูน้ั,นเป็นผูช่้วยหวัหนา้เขต ตั,งแต่วนัอธิบดีออกหมายตั,ง 

 ขอ้  ๒๐. หวัหนา้เขตและผูช่้วยหวัหนา้เขตใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งคราวละ ๓ ปี 
    ถา้หวัหน้าเขตตอ้งออกจากตาํแหน่งตามขอ้ ๑๗  ให้มีการเลือกตั,งใหม่ภายในเวลาสิบห้าวนั 
และใหถื้อวา่ผูช่้วยหวัหนา้เขตเดิมตอ้งออกจากตาํแหน่ง และใหมี้การคดัเลือกผูช่้วยหวัหนา้เขตใหมด่ว้ย 



   ถา้หัวหน้าเขตตอ้งออกจากตาํแหน่งตามขอ้ ๑๖ ให้มีการคดัเลือกผูช่้วยหัวหน้าเขตตาม
ความในขอ้ ๑๙ 
   การเป็นหวัหนา้เขตหรือผูช่้วยหวัหนา้เขตตามความในขอ้ ๒๐ นี,  ให้อยูใ่นตาํแหน่งตาม
วาระที�ตนแทน 

 ขอ้  ๒๑. หวัหนา้เขตและผูช่้วยหวัหนา้เขตมีอาํนาจและหนา้ที�ดงัต่อไปนี,  
    (๑)  ควบคุมดูแลวา่กล่าวใหส้มาชิกนิคมในเขตของตนปฏิบติัตนตามหนา้ที� ซึ� งไดก้าํหนดไว้
ในพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ หากมีผูฝ่้าฝืนให้รายงานต่อผูป้กครองนิคมเพื�อพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณี 
    (๒)  ดาํเนินการในวถีิทางโดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื�อรักษาความสงบ เพื�อบาํบดัทุกขเ์พื�อ
บาํรุงสุขให้แก่สมาชิกนิคมในเขตของตนตามสมควรเท่าที�จะสามารถจะทาํได้ ในกรณีจาํเป็นให้เสนอ
คณะกรรมการส่งเสริมเขตนิคม หรือผูป้กครองนิคมพิจารณา 
    (๓)  ถา้มีเหตุการณ์อนัไม่ค่อยคาดคิดเกิดขึ,น มีผูก่้อการร้ายเป็นขบถหรือมีเหตุร้ายสําคญั
เกิดขึ,นเป็นตน้วา่ การจลาจล ประทุษร้ายแก่ชีวิตหรือร่างกาย ข่มขืนกระทาํอนาจาร ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์หรือไฟ
ไหม ้นํ, าท่วม พายุพดัมา เกิดการเสียหายก็ดี ให้เรียกสมาชิกนิคมและบุคคลในครอบครัวให้อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง
ช่วยป้องกนัหรือต่อสู้ตามจบัผูร้้ายหรือช่วยอยา่งอื�น ที�เห็นสมควรโดยเต็มกาํลงัและถา้เห็นวา่ไม่สามารถช่วยระงบั
ได ้ใหรี้บรายงานผูป้กครองนิคมเพื�อพิจารณาดาํเนินการต่อไปทนัที 
    (๔)  เมื�อปรากฏวา่มีผูก้ระทาํผิดซึ� งหน้า หรือไดเ้ห็นกาํลงักระทาํอยู ่หรือพบในอาการ
ใด ซึ� งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยวา่เขาไดก้ระทาํความผิดมาแลว้สด ๆ ให้ทาํการควบคุมผูน้ั,นไว ้หรือเรียกให้
ผูอื้�นช่วยกนัควบคุมไว ้แลว้รีบนาํส่งตาํรวจหรือเจา้พนกังานฝ่ายปกครอง เป็นตน้วา่ผูใ้หญ่บา้น หรือกาํนนัที�อยู่
ใกลเ้ขตนั,น 
    (๕)  ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งแก่ผูอื้�นตามที�ทางราชการไดว้างระเบียบ คาํสั�ง ขอ้บงัคบั และมี
นโยบายการเพื�อการส่งเสริมการเกษตรและการอื�น เพื�อพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของนิคม 
    (๖)  จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมเขตนิคม 
 ขอ้  ๒๒. ในเขตใดเขตหนึ�ง ถา้เห็นเป็นการสมควรที�จะใหมี้คณะกรรมการส่งเสริมเขตนิคมขึ,นก็
ให้หัวหน้าเขตเสนอผูป้กครองนิคมเพื�อแต่งตั,งคณะกรรมการเพื�อส่งเสริมเขตนิคมขึ,น  ประกอบดว้ยหัวหน้า
เขตเป็นประธาน ผูช่้วยหัวหนา้เป็นรองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ และกรรมการอื�นอีกอยา่งนอ้ยสามนาย
และไมเ่กินหา้นาย 
 ขอ้  ๒๓.  คณะกรรมการส่งเสริมเขตนิคมตามความในขอ้ ๒๒ ให้อยูใ่นตาํแหน่งไดต้ามวาระของ
หวัหนา้เขต 
 ขอ้  ๒๔. คณะกรรมการส่งเสริมเขตนิคมให้มีหนา้ที�เสนอขอ้แนะนาํให้คาํปรึกษาต่อหวัหนา้เขต
เกี�ยวกบัการส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมอื�น เพื�อพฒันาการสังคมและเศรษฐกิจของนิคมสร้างตนเองและบรรดา
กิจการต่าง ๆ ที�ไดก้าํหนดไว ้ระเบียบว่าด้วยการใช้ที�ดินเพื�อประกอบอาชีพในการเกษตรของสมาชิกนิคมสร้าง



ตนเอง พ.ศ. ๒๕๑๑ และระเบียบบริหารกิจกรรมเพื�อพฒันากลุ่มสมาชิกนิคมสําหรับคณะกรรมการส่งเสริมเขตนิคม 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ� งอธิบดีอนุมติัใหใ้ชโ้ดยอนุโลม 
 ขอ้ ๒๕. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมเขตนิคมตอ้งมีกรรมการมาประชุมไมน่อ้ยกวา่ครึ� งหนึ�ง
จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
   ขอ้เสนอแนะหรือกิจการใดที�ตอ้งให้ที�ประชุมลงมติวินิจฉัยให้ถือเสียงขา้งมาก ถา้
คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานออกเสียงเพิ�มไดอี้กเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี,ขาด 
   กิจการใดที�ตอ้งขอให้ทางราชการช่วยเหลือจดังบประมาณให้ตามสมควร ก็ให้นาํเสนอ
ผูป้กครองนิคมพิจารณา 
 ขอ้  ๒๖.ให้หวัหน้าเขต ผูช่้วยหวัหน้าเขตและกรรมการส่งเสริมเขตนิคม มีสิทธิติดเครื�องหมาย
ตราพระประชาบดีทาํดว้ยโลหะที�หน้าอกเบื,องซ้าย ตามที�กรมประชาสงเคราะห์จะไดก้าํหนดให้ ส่วนเครื�อง
แต่งกายใหผู้ป้กครองนิคมกาํหนดใหมี้ลกัษณะเช่นเดียวกนั เพื�อความเป็นระเบียบตามประเพณีแห่งทอ้งถิ�น 

หมวด  ๔ 

คณะเจ้าหน้าที�นิคมสร้างตนเอง 

  ขอ้  ๒๗.  คณะเจา้หนา้ที�นิคมสร้างตนเองประกอบดว้ยผูป้กครองนิคม ผูช่้วยปกครองนิคม  พนกังาน
เกษตร สมุห์บญัชี พยาบาล เสมียน พนกังานเครื�องทุน่แรง และเจา้หนา้ที�อื�นอยูป่ระจาํทาํการในนิคมสร้างตนเอง 

 ขอ้  ๒๘.  ผูป้กครองนิคมมีอาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี,  
   (๑) ปกครองบงัคบับญัชาเจา้หน้าที�ประจาํนิคมสร้างตนเอง ให้ปฏิบติัหน้าที�ดว้ยความ
เรียบร้อยเขม้แข็งมีวินยัดี และควบคุมดูแลสมาชิกนิคมให้ปฏิบติัตนตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
คาํสั�ง คาํแนะนาํของทางราชการ 
   (๒) ใหมี้อาํนาจออกขอ้บงัคบั คาํสั�ง คาํแนะนาํเพื�อให้สมาชิกนิคมปฏิบติัใหเ้หมาะสม
กบัสภาพของทอ้งถิ�น วฒันธรรมประเพณี และศาสนา เพื�อประโยชน์ในการบริการบริหารกิจการนิคมให้
เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ คาํสั�ง คาํแนะนาํของทางราชการ ในเมื�อไมข่ดัหรือแยง้กบัระเบียบ 
   (๓) พิจารณาจดัทาํงบประมาณประจาํปีของนิคมเสนอกรม พิจารณาตามความเหมาะสม 
และจําเป็นก่อนหลัง ซึ� งในการพิจารณานั,นให้นําเอาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมเขตนิคมและ
ขอ้เสนอแนะหรือความเห็นของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๐ และ ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครอง
ชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาประกอบการพิจารณาโดยรอบคอบ กบัให้มีหน้าที�เบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื�นเพื�อ
ดาํเนินการปรับปรุงส่งเสริมกิจการดา้นต่าง ๆ ของนิคม และให้ควบคุมบญัชีการเงินและการพสัดุของนิคมให้
ถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 
   (๔) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา ๒๐ และ ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดิน
เพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ตามความจาํเป็น 
    ใหเ้รียกประชุมหวัหนา้เขต ผูช่้วยหวัหนา้เขตเป็นประจาํอยา่งนอ้ยเดือนละหนึ�งครั, ง การ
ประชุมหวัหนา้เขต ผูช่้วยหวัหนา้เขต ใหชี้,แจงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคบั คาํสั�ง คาํแนะนาํของทางราชการ



และใหส้อบถามความคิดเห็นของหวัหนา้เขต และผูช่้วยหวัหนา้เขตเกี�ยวกบัการส่งเสริมการเกษตรและกิจการอื�นเพื�อ
พฒันาการสังคมและเศรษฐกิจของนิคม เพื�อนาํมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงส่งเสริมต่อไป 
   (๕) เมื�อคณะกรรมการตามมาตรา ๒๐ และ ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการ
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ คดัเลือกผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ให้ผูป้กครองนิคมรวบรวมใบสมคัรและหลกัฐานการ
สมคัรเสนออธิบดีพิจารณาอนุมติัตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
เสียก่อน แล้วจึงเสนอคณะกรรมการจดัสมาชิกนิคมสร้างตนเองเขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินแต่ละแปลงตาม
แผนผงัที�อธิบดีกาํหนด 
   (๖) ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๒) แห่พงระราชบญัญติัจดัที�ดิน
เพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื�อจดัสมาชิกนิคมเขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินแปลงใดนั,น ให้ผูป้กครองนิคม
เสนอแนะให้คณะกรรมการใช้วิธีจบัฉลากแลว้จึงแสดงเขตที�ดินที�จดัแบ่งให้แก่ผูน้ั,น ไวใ้นแผนผงัที�ดินของ
นิคม โดยทาํเป็นประกาศปิดไว ้ ณ ที�ทาํการนิคมสร้างตนเอง พร้อมกบัทาํหนงัสือตามแบบที�กาํหนดไวท้า้ย
ระเบียบนี,แจง้ใหไ้ปรับมอบที�ดิน 
   (๗) เมื�อผูป้กครองนิคมตรวจสอบหลกัฐานของผูไ้ด้รับหนงัสือแจง้ และไปแสดงตน
ภายในเวลาที�กาํหนดในหนงัสือแจง้เห็นวา่ถูกตอ้งก็ให้ผูป้กครองนิคมไปชี, เขตที�ดินดว้ยตนเอง เพื�อให้ผูน้ั,นรับ
มอบเขา้ทาํประโยชน์ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ การลงลายมือ
ชื�อรับมอบที�ดินใหล้งบญัชีทะเบียนสมาชิกนิคมของนิคมนั,น 
   (๘) เมื�อผูใ้ดไดรั้บหนงัสือแจง้ไดล้งลายมือชื�อรับมอบที�ดินแลว้ ให้ผูป้กครองนิคมผูไ้ดรั้บ
มอบหมายจากอธิบดีออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทาํประโยชน์ในที�ดินตามแบบทา้ยระเบียบนี,  และสั�งให้อพยพ
ครอบครัวเขา้อยูป่ระจาํในที�ดินนั,นภายในหกสิบวนั นบัตั,งแต่วนัรับมอบที�ดิน 
   (๙) สมาชิกนิคมสร้างตนเองผูใ้ดไม่ไปแสดงตนเพื�อรับมอบที�ดิน และไม่อพยพครอบครัว
เขา้อยูป่ระจาํในที�ดิน ภายในระยะเวลาที�กาํหนดตามมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อ
การครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ แลว้แต่กรณี โดยไม่แจง้เหตุขดัขอ้งอนัสมควรเป็นหนงัสือให้ผูป้กครองนิคมทราบ ก็ให้
ถือว่าผูน้ั, นสละสิทธิและให้ผูป้กครองนิคมผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายประกาศยกเลิกหนังสืออนุญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์ในที�ดินที�ออกใหผู้น้ั,นตามแบบหนงัสือทา้ยระเบียบนี,  
   (๑๐)  ใหผู้ป้กครองเสนออธิบดีเพื�อสั�งใหส้มาชิกนิคมสร้างตนเองออกจากนิคมดว้ยเหตุใด
เหตุหนึ�ง ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ดงัต่อไปนี,  

(ก)   ไมใ่ชที้�ดินทาํประโยชน์ให้ถูกตอ้งตามระเบียบที�ออกตามมาตรา ๙ 
(ข)   ปรากฏวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามมาตรา ๒๒ 
(ค)   ไมป่ฏิบติัหนา้ที�ตามมาตรา  ๒๗ 

   (๑๑)ให้ผูป้กครองนิคมผูซึ้� งอธิบดีมอบหมาย ประกาศเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมและ
หนงัสืออนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ในที�ดิน นบัแต่วนัที�สมาชิกนิคมสร้างตนเองลาออกหรือถูกสั�งให้ออก ตามขอ้ 
๒๘ (๑๐) และให้ผูป้กครองนิคมดาํเนินการเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นและหนี, สินของสมาชิกนิคมสร้างตนเองอนัเกี�ยวกบั
กิจการของนิคม ตามระเบียบที�อธิบดีกาํหนดแบบหนงัสือประกาศใหใ้ชต้ามแบบทา้ยระเบียบนี,  



   (๑๒)  สมาชิกนิคมผูย้งัไม่ไดรั้บหนงัสือแสดงการทาํประโยชน์หากออกไปจากนิคมเกิน
หกเดือน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตดงักล่าวแลว้ในขอ้ ๑๑ ให้ผูป้กครองนิคมผูซึ้� งอธิบดีมอบหมายประกาศเพิกถอนการ
เป็นสมาชิกนิคมและหนงัสืออนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ 
       แบบหนงัสือประกาศใชโ้ดยอนุโลมแบบเดียวกบัขอ้ ๒๘  (๑๑) 
   (๑๓) ให้ผูป้กครองนิคมควบคุมดูแลให้สมาชิกนิคมจดัทาํที�ดินให้เกิดประโยชน์ให้เสร็จ
ภายใน ๕ ปี โดยในปีแรกตอ้งทาํประโยชน์ให้ไดอ้ยา่งนอ้ยหนึ�งในสิบส่วนของที�ดินที�ไดรั้บมอบหมาย หากทาํ
ไมไ่ดใ้หส้มาชิกนิคมนั,นขาดสิทธิและให้ผูป้กครองประกาศเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคม และหนงัสืออนุญาตให้
เขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินตามแบบทา้ยระเบียบนี,  
    ถ้าภายในสี� ปีต่อมายงัทาํประโยชน์ไม่ไดเ้ต็มเนื,อที�  ก็ให้ผูป้กครองนิคมผูซึ้� ง
อธิบดีมอบหมายออกหนังสือแสดงการทาํประโยชน์เฉพาะส่วนที�ได้ทาํประโยชน์แล้วเท่านั,น เวน้แต่เมื�อมี
เหตุผลอนัสมควร  ผูป้กครองนิคมจะเสนออธิบดีขอผอ่นผนัให้ขยายระยะเวลาทาํประโยชน์ต่อไปอีกคราวละ
หนึ�งปี  แต่ตอ้งไมเ่กินสามปี 
   (๑๔) เมื�อปรากฏวา่ผูใ้ดไมมี่สิทธิครอบครอง หรืออาศยัในที�ดินภายในเขตนิคมโดยชอบดว้ย
กฎหมายใหผู้ป้กครองนิคมเสนออธิบดีเพื�อสั�งใหรื้,อถอนขนยา้ยสิ�งปลูกสร้างและสิ�งอื�นออกจากนิคมภายในสามสิบ
วนันบัแต่วนัที�ทราบคาํสั�ง หากไม่ปฏิบติัตามให้ผูป้กครองนิคมซึ� งอธิบดีมอบหมาย มีอาํนาจรื,อถอนสิ�งปลูกสร้าง
นั,นออกจากที�ดินของนิคมไดต้ามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
   (๑๕) ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายก่อนได้รับโฉนดที�ดิน หรือหนังสือรับรองการ
ทาํประโยชน์สําหรับที�ดินนั,น ให้ผูป้กครองนิคมเสนอคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกทายาทโดยธรรม และมี
คุณสมบติัตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เขา้เป็นสมาชิกนิคมแทน 
   (๑๖) ในกรณีทายาทโดยธรรมตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อ
การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นผูเ้ยาว ์ให้ผูป้กครองนิคมเสนออธิบดีพิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณีเพื�อ
ประโยชน์แก่ผูเ้ยาวเ์กี�ยวกบัที�ดินนั,น 
   (๑๗)  ถา้สมาชิกนิคมสร้างตนเองตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรม หรือมีแต่ไม่อาจคดัเลือกได้
ตามความในมาตรา ๓๑ การแห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้ผูป้กครองนิคมเสนอ
คณะกรรมการคดัเลือกผูอื้�นซึ� งมีคุณสมบติัตามมาตรา ๒๒ เขา้เป็นสมาชิกนิคมแทน และผูน้ั,นตอ้งให้ความยินยอม
รับภาระเกี�ยวกบัหนี, สินของผูต้ายอนัเกี�ยวกบักิจการของนิคมสร้างตนเอง ในกรณีเช่นนี, ให้นาํความในมาตรา ๒๓ 
และมาตรา ๒๙ วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
   (๑๘) ในกรณีที�สมาชิกนิคม กลายเป็นผูว้ิกลจริตหรือมีจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ ตาม
ความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ให้ผูป้กครองนิคมเสนออธิบดี
พิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณีเกี�ยวกบัที�ดินนั,น 
   (๑๙) เมื�อสมาชิกนิคมไดเ้ขา้ทาํประโยชน์ในที�ดินตามระเบียบออกตามมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ใหผู้ป้กครองนิคมซึ� งอธิบดีมอบหมายออกหนงัสือแสดง



การทาํประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิกนิคมผูน้ั,นเพื�อการขอใหอ้อกโฉนดที�ดินหรือหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ สําหรับ
ที�ดินนั,นตามประมวลกฎหมายที�ดินได ้
   (๒๐) ใหมี้การจดัทาํบตัรประจาํตวั และบญัชีทะเบียนสมาชิกนิคม มีแผนที�ประกอบและ
คอยแกไ้ขเพิ�มเติมใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงอยูเ่สมอ 
   (๒๑) ใหจ้ดัทาํรายงานกิจการต่าง  ๆประจาํเดือน สามเดือน หกเดือน หรือประจาํปี ตามที�กรม
กอง  เจ้าหน้าที�วางระเบียบไวแ้ล้ว หรือหากมีเหตุการณ์นอกเหนือจากที�สั�งไว ้หรือมีกิจการที�เป็นปัญหา
ไม่อาจพิจารณาได ้กใ็ห้รายงานกรมทราบและพิจารณา 
   (๒๒)  การดาํเนินงานนิคมที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานของทางราชการในส่วนภูมิภาค 
ระดบัอาํเภอและจงัหวดั ตลอดจนเอกชน ให้ดาํเนินการติดต่อประสานงานเพื�อขอความร่วมมือช่วยเหลือ หรือ
ขอคาํแนะนาํไวใ้นการส่งเสริมการเกษตรและกิจการอื�นเพื�อพฒันาการสังคมและเศรษฐกิจของนิคมสร้างตนเอง 
   (๒๓)  ผูป้กครองนิคมตอ้งปฏิบติัตนให้เป็นตวัอยา่งแก่เจา้หน้าที�นิคมและสมาชิกนิคม
ตามที�ทางราชการมีนโยบายวางระเบียบ คาํสั�งและคาํแนะนาํไวใ้นการส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมอื�น เพื�อ
พฒันาการสังคมและเศรษฐกิจ 
   (๒๔)  เพื�อทราบทุกข์สุขและปัญหาขอ้ขดัขอ้งของสมาชิกนิคม ให้ผูป้กครองนิคมออก
เยี�ยมเยียนสมาชิก หรือเรียกประชุมตามเขตต่างๆ เป็นครั, งคราวไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ� งครั, ง เพื�อชี, แจงให้
สมาชิกนิคมมีความเขา้ใจนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั�ง คาํแนะนาํของทางราชการดว้ย 
       เมื�อผูป้กครองนิคมไดอ้อกเยี�ยมเยียนสมาชิกนิคมหรือประชุมสมาชิกนิคมตาม
ความในวรรคก่อนแลว้ ให้บนัทึกไวใ้นสมุดตรวจงานของนิคมโดยเฉพาะ และให้เก็บไวที้�ทาํการนิคมเพื�อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบติังานและติดตามผล 
 ขอ้  ๒๙.  เจา้หนา้ที�นิคมตาํแหน่งอื�น ให้ปฏิบติัการตามตาํแหน่งหนา้ที�ตลอดจนช่วยควบคุมดูแล
สมาชิกนิคมให้ปฏิบติัตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั�งของทางราชการ และตอ้งปฏิบติัตนให้
เป็นตวัอยา่งแก่สมาชิก 
      ในกรณีที�ผูป้กครองนิคมไปปฏิบติัราชการนอกเขตนิคมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้
ใหผู้ป้กครองนิคมมอบหมายใหผู้ช่้วยผูป้กครองนิคม หรือเจา้หนา้ที�นิคมผูมี้อาวุโส และเหมาะสมปฏิบติัการแทน
ตามแต่จะเห็นสมควรและเป็นประโยชน์แก่ราชการ 
 ขอ้  ๓๐.  กรณีใดที�ไม่อาจปฏิบติัตามขอ้หนึ�งขอ้ใดในระเบียบนี,ได ้ใหผู้ป้กครองนิคมรายงานอธิบดี
เพื�อพิจารณาสั�งการเป็นกรณี ๆ ไป 
 
       สั�ง  ณ   วนัที�   ๓๐   ธนัวาคม   ๒๕๑๓ 
    
              สุวรรณ   รื�นยศ 
          (นายสุวรรณ    รื�นยศ) 
                 อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 



 
 


