
 
ระเบยีบกรมประชาสงเคราะห ์

ว่าดว้ยการอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนที์� ดินในเขตนคิมสรา้งตนเอง 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

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

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖  และมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ
จัดที" ดินเพื" อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงกาํหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี,  

  ข้อ  ๑.  ระเบียบนี, เรียกว่า “ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ที" ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง พ.ศ.๒๕๓๔” 

  ข้อ  ๒.  ระเบียบนี, ให้ใช้บังคับตั,งแต่บัดนี, เป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓.  บรรดาระเบียบหรือคาํสั"งอื" นในส่วนที" มีกาํหนดไว้ในระเบียบนี,   หรือซึ" งขัด
หรือแย้งกบัระเบียบนี, ให้ใช้ระเบียบนี,แทน 

  ข้อ  ๔.  ให้อธบิดีรักษาการตามระเบียบนี,  
 

หมวด ๑ 
ขอ้ความทั�วไป 

 
  ข้อ  ๕.  ในระเบียบนี,  
    (๑)  “อาคารร้านค้า” หมายความว่า อาคารที" ปลูกสร้างในบริเวณผงัย่านการค้า
ของนิคมสร้างตนเอง สาํหรับใช้ประโยชน์เพื" อการค้าขาย 
    (๒)  “การประกอบกจิการพาณิชย์อื" น” หมายความว่า การใช้ประโยชน์ในที" ดิน
เพื" อประกอบกิจการอื" น ๆ นอกจากเพื" อประโยชน์ในการค้าขาย ได้แก่ กิจการอุตสาหกรรม ตลาดสด 
การจาํหน่ายนํ,ามันเชื,อเพลิงหรือแกส๊ การซื, อขายพืชไร่ (โกดังเกบ็พืช) การปลูกสร้างอาคารคลังสนิค้า
หรืออาคารสาํนักงานธุรกจิต่างๆ และการใช้ประโยชน์เกี" ยวกบัการเกษตร เป็นต้น 
    (๓)  “อธบิด”ี หมายถึง อธบิดีกรมประชาสงเคราะห์ 
  ข้อ  ๖.  ในกรณีที" มีปัญหาเกี" ยวกับการปฏบิัติตามระเบียบนี,  หรือกรณีที" ไม่ได้กาํหนดไว้
ในระเบียบนี,  ให้อธบิดีวินิจฉัยชี,ขาดหรือพิจารณาสั"งการ 
 



หมวด ๒ 
การใชป้ระโยชนใ์นที� ดินเพื�อประกอบการคา้ขาย 

ส่วนที�   ๑ 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน ์

 
  ข้อ  ๗.  ในการปลูกสร้างอาคารร้านค้าขึ,นใหม่ในผงัย่านการค้าของนิคมสร้างตนเองให้
ใช้แบบแปลนและรายการการปลูกสร้างของกรมประชาสงเคราะห์ หรือแบบแปลนอื" นที" ได้รับอนุมัติจาก
อธบิด ี

  ข้อ  ๘.  ให้อาคารร้านค้าที" ปลูกสร้างขึ,นใหม่ตกเป็นส่วนควบกบัที" ดินทนัททีี" ปลูกสร้างเสรจ็ 

  ข้อ  ๙.  ในการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารร้านค้าขึ,นใหม่ ให้มีการคํ,าประกันสญัญาด้วย
เงินสดหรือหนังสอืคํ,าประกนัของธนาคาร และให้คืนหลักประกันดังกล่าวเมื" อครบกาํหนด ๑ ปี  นับแต่
วันที" ทางราชการได้รับมอบสิ" งปลูกสร้างทั,งหมดถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

  ข้อ  ๑๐.  เมื" อปลูกสร้างอาคารร้านค้าเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตเลือกปฏบิัติอย่าง
หนึ" งอย่างใดดังต่อไปนี,  

(๑) ผู้รับอนุญาตเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที" ดินและอาคารร้านค้าเอง หรือ 
(๒) ผู้รับอนุญาตเสนอให้บุคคลอื" นที" อธ ิบดีเห็นว่า เหมาะสมเป็นผู้ใช้

ประโยชน์ในที" ดินและอาคารร้านค้า 
    ทั,งนี,  ผู้ที" ได้รับอนุญาตให้ใช้ที" ดินและอาคารร้านค้าดังกล่าวจะต้องทาํสัญญา 
ภายในระยะเวลาที" อธบิดีกาํหนด 

    ∗ข้อ  ๑๑.  (ยกเลิก) 

  ข้อ  ๑๒.  ห้ามมิให้มีการโอนสทิธ ิ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธบิด ี

  ข้อ  ๑๓.  ให้บุตร คู่สมรส และบิดามารดาของผู้รับอนุญาตที" ถึงแก่กรรมเป็นผู้มีสิทธิ
ยื" นคาํขออนุญาตรับสิทธิ ในกรณีที" สญัญาสิ,นสดุลงโดยไม่ตกทอดทางมรดก 
  ข้อ  ๑๔.  การกาํหนดระยะเวลาให้ใช้ประโยชน์ดังนี,  

(๑) ในอาคารร้านค้าที" ปลูกสร้างขึ,นใหม่ กาํหนดระยะเวลาไม่เกนิ  ๑๐  ปี 
(๒) เมื" อมีการต่อสญัญา โอนสทิธ ิหรือรับสทิธใินอาคารร้านค้าเดิม กาํหนด

ระยะเวลาคราวละไม่เกิน ๓ ปี  เว้นแต่เป็นการโอนสทิธิหรือรับสิทธิภายในระยะเวลาตามสญัญาฉบับ
เดิมและสญัญาใน  (๑) 

  ข้อ  ๑๕.  ในการอนุญาตให้นาํสทิธติามสญัญาไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
หรือสถาบันการเงินให้กาํหนดเงื" อนไขดังนี,  

                                                 

∗
 ขอ้ ๑๑  ยกเลิกโดยระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ดว้ยการอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนที์"ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง (ฉบบัที" ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ขอ้  ๓ 



(๑) ผู้ รับอนุญาตยั งมีภาระความรับผิดตามเงื" อนไขในสัญญากับกรม
ประชาสงเคราะห์ทุกประการ  ในกรณีที" กรมประชาสงเคราะห์บอกเลิกสญัญาตามเงื" อนไขที" กาํหนดใน
สญัญาให้ถือว่าสทิธทิี" ได้รับอนุญาตให้นาํไปเป็นหลักประกนัการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นอนัระงับไปด้วย 

(๒) ผู้รับอนุญาตจะนาํสทิธไิปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้เฉพาะหนี, สนิ
ของตัวผู้รับอนุญาตเองเทา่นั,น  ไม่ใช่หนี,สนิที" เกดิจากบุคคลอื" นหรือคํ,าประกนับุคคลอื" น 

(๓) เมื" อมีการผดิสญัญากู้และผู้รับอนุญาตได้ยินยอมให้โอนสทิธกิารใช้ที" ดิน
และอาคารร้านค้า ให้ผู้ให้กู้เสนอรายชื" อผู้อื" นที" ประสงค์จะรับโอนสิทธิแทน โดยผู้รับโอนสิทธต้ิองยอม
รับภาระข้อผูกพันตามสัญญาเดิมระหว่างผู้รับอนุญาตกับกรมประชาสงเคราะห์ทุกประการ  ทั,งนี,  กรม
ประชาสงเคราะห์ จะพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

(๔) นิติกรรมที" กระทําขึ, นระหว่างผู้ รับอนุญาตกับผู้ให้ กู้ ไม่ ผูกพันกรม
ประชาสงเคราะห์ 

 
  ข้อ  ๑๖.  ให้คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ที" ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง
พิจารณากาํหนดอัตราค่าบาํรุงกิจการนิคมตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความเจริญของ
ย่านการค้าเป็นแห่ง ๆ  ไป 

  ข้อ  ๑๗.  กาํหนดให้เรียกเกบ็เงินค่าบาํรุงกิจการนิคมจากผู้ใช้ประโยชน์ในกรณีต่างๆ 
ดังต่อไปนี,  
    (๑)  ค่าบาํรุงกิจการนิคมในการใช้ที" ดินเพื" อปลูกสร้างอาคารร้านค้าขึ,นใหม่ 
เว้นแต่ในกรณีที" อธบิดีอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเดิมดาํเนินการดังนี,  
    (๑.๑)  ปลูกสร้างอาคารร้านค้าขึ,นแทนอาคารร้านค้าเดิมที" ถูกเพลิงไหม้
หรือเสยีหายจากภัยพิบัติอื" น ๆ ซึ" งมิใช่ความผดิของผู้รับอนุญาต 
    (๑.๒)  ปลูกสร้างอาคารร้านค้าขึ,นใหม่ให้มีสภาพความมั"นคงแขง็แรง
ดีกว่าอาคารร้านค้าเดิม 
    (๒)  ค่าบาํรุงกจิการนิคมในการใช้ที" ดินและอาคารร้านค้า 
     (๓)  ค่าบาํรุงกจิการนิคมในการโอนสทิธ ิกาํหนดให้เรียกเกบ็ในอัตราไม่น้อย
กว่า ๓ เทา่ ของค่าบาํรุงกจิการนิคมในการใช้ที" ดินและอาคารร้านค้าตาม (๒)  จาํนวน  ๑  ปี  เว้นแต่เป็น
การโอนสทิธใินกรณีดังต่อไปนี,  
     (๓.๑)  การโอนสทิธติามสญัญาฉบับเดิมซึ" งกาํหนดอตัราไว้แน่นอนแล้ว
ก่อนใช้ระเบียบนี,  
     (๓.๒)  ผู้ปลูกสร้างอาคารร้านค้าขึ, นใหม่โอนสิทธิการใช้ที" ดินและ
อาคารร้านค้าภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที" ทางราชการรับมอบอาคาร 
    (๔)  การโอนสทิธใิห้กบับุตร คู่สมรส หรือบิดามารดาของผู้รับอนุญาตให้เรียก
เกบ็ค่าบาํรุงกจิการนิคมในการโอนสทิธลิดลงจากที" กาํหนดไว้ตาม (๓) เหลือร้อยละ ๒๕ 



    (๕)  การโอนเงินระหว่างผู้รับอนุญาตร่วม ให้ถือว่าเป็นการโอนสทิธแิละให้
เกบ็ค่าบาํรุงกจิการนิคมในการโอนสทิธติามส่วนของสทิธทิี" โอนไป 
    (๖) ค่าบํารุงกิจการนิคมในการอนุญาตให้นําสิทธิตามสัญญาไปเป็น
หลักประกนัการกู้ยมืเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน กาํหนดให้เรียกเกบ็ในอตัราร้อยละ ๑๐ ของค่า
บาํรุงกจิการนิคมในการโอนสทิธ ิ

  ข้อ  ๑๘.  ในกรณีที" อธบิดีเหน็ว่าพื,นที" บริเวณใดสมควรจัดให้ใช้ประโยชน์โดยวิธปีระมูล
ให้กาํหนดเงื" อนไขดังนี,  

(๑) อตัราค่าบาํรุงกจิการนิคมไม่ตํ"ากว่าที" กาํหนดไว้ 
(๒) หลักประกันซองต้องไม่ตํ"ากว่าร้อยละ ๒๐  ของจํานวนเงินค่าบํารุง

กจิการนิคมที" กาํหนดตาม (๑) 
(๓) กาํหนดระยะเวลาให้ผู้ประมูลได้ชาํระเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมที" เสนอให้

เสร็จสิ,นภายใน  ๑๕ วัน  นับตั,งแต่วันที" ทางราชการได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นผู้ประมูลได้ หากไม่ชําระ
ภายในกาํหนด ให้ริบหลักประกนัตาม  (๒) 

กรณีที" มีความจาํเป็น  อธบิดีอาจขยายเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ตามที" เหน็สมควร 
(๔) ข้อสงวนสิทธิที" กรมประชาสงเคราะห์จะเลือกผู้เสนอผลประโยชน์ราย

หนึ" งรายใดให้เป็นผู้ชนะการประมูลโดยไม่จาํเป็นต้องเลือกผู้เสนอผลประโยชน์สูงสุดกไ็ด้ รวมทั,งจะ
พิจารณายกเลิกการประมูล หากมีเหตุที" เชื" อได้ว่าการดาํเนินการประมูลกระทาํไปโดยไม่สจุริตหรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอผลประโยชน์ หรือมีผู้เสนอผลประโยชน์มาเพียงรายเดียว หรือผลประโยชน์ที" ผู้
ชนะการประมูลเสนอมานั,นยังไม่เหมาะสม 

กรณีที" มีผู้เสนอผลประโยชน์มาเพียงรายเดียว ถ้าเหน็ว่ามีเหตุผลสมควรจะไม่
ยกเลิกการประมูลกไ็ด้ 

(๕) เงื" อนไขอื" นๆ ตามที" เหน็สมควรเพื" อประโยชน์ต่อทางราชการ 

  ข้อ  ๑๙.  ในการจัดให้ใช้ประโยชน์โดยวิธปีระมูล ให้ดาํเนินการดังนี,  
    (๑)  ให้ปิดประกาศประมูลโดยเปิดเผย ณ ที" ทาํการนิคมสร้างตนเองและที" ทาํ
การประชาสงเคราะห์จังหวัด 
    (๒)  ประกาศประมูลอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี,  
     (๒.๑)  รายละเอยีดเกี" ยวกบับริเวณที" ดินที" จัดให้ใช้ประโยชน์ 
     (๒.๒)  คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล 
     (๒.๓)  ในกรณีจาํเป็นให้ระบุให้ผู้เข้าประมูลส่งแบบรูปและรายละเอียด
พร้อมกบัใบเสนอราคา (ผลประโยชน์) 
     (๒.๔)  มีเงื" อนไขด้วยว่าซองประมูลที" ยื" นต่อทางราชการและลงทะเบียน
รับซองแล้วจะถอนมิได้ 
     (๒.๕)  กาํหนดสถานที"  วันเวลารับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซอง
ประมูล 



     (๒.๖)  กาํหนดวันเริ" มทาํงานและวันแล้วเสรจ็โดยประมาณสาํหรับการ
ปลูกสร้าง 
     (๒.๗)  กาํหนดให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกนัซอง 
     (๒.๘)  ข้อกาํหนดว่าผู้ประมูลได้จะต้องวางหลักประกนัซอง 
     (๒.๙)  ข้อสงวนสทิธติามที" กาํหนดในข้อ ๑๘ (๔) 
 

หมวดที�   ๒ 
วิธีปฏิบติัในการขออนุญาต 

 
  ข้อ  ๒๐.  ในการยื" นคาํขออนุญาตปลูกสร้างอาคารร้านค้าขึ,นใหม่ในผังย่านการค้าให้
แนบหลักฐานดังนี,  
    (๑) รายละเอียดในการปลูกสร้าง ได้แก่ ผังที" ดินแสดงบริเวณที" ขออนุญาต
แบบแปลนอาคารร้านค้าที" จะใช้ในการปลูกสร้าง งบประมาณและแหล่งเงินทุนที" จะใช้ในการปลูกสร้าง 
เป็นต้น  
    (๒) สาํเนาทะเบียนบ้าน สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสาํเนาบัตร
ประจาํตัวที" ทางราชการออกให้ และหลักฐานแสดงฐานะการสมรส ในกรณีที" เป็นบุคคลธรรมดา 
    (๓) หนังสือบริคณฑ์สนธิ ใบสาํคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
หนังสอืมอบอาํนาจ ในกรณีที" เป็นนิติบุคคล 

  ข้อ  ๒๑.  เมื" อนิคม ฯ ได้รับคาํขออนุญาตตามข้อ ๒๐ และเหน็ว่ามีความเหมาะสม ให้
ประกาศโดยเปิดเผยเป็นเวลา ๑๕ วัน ณ  ที" ทาํการนิคมสร้างตนเองและที" ทาํการประชาสงเคราะห์
จังหวัด  แล้วรายงานกรมประชาสงเคราะห์พร้อมหลักฐานเพื" อพิจารณาต่อไป  ทั,งนี,   ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว  หากปรากฏว่ามีผู้แสดงความประสงค์จะปลูกสร้างอาคารร้านค้าในบริเวณเดียวกัน  มากกว่า  
๑  ราย  ให้ส่งรายละเอยีดและหลักฐานของผู้ยื" นคาํขออนุญาตทุกรายให้กรมประชาสงเคราะห์ด้วย 
   ประกาศตามวรรคแรก  อย่างน้อยให้มีสาระสาํคัญดังนี,  

(๑) ชื" อผู้ยื" นคาํขออนุญาต 
(๒) รายละเอยีดเกี" ยวกบัที" ดินบริเวณที" ขออนุญาต 
(๓) ลักษณะของอาคารร้านค้าที" ขอปลูกสร้าง 
(๔) ข้อความซึ" งแสดงว่า กรมประชาสงเคราะห์เปิดโอกาสให้บุคคลทั"วไปยื" น

คาํขออนุญาตใช้ที" ดินในผงัย่านการค้าของนิคมสร้างตนเองเพื" อปลูกสร้างอาคารร้านค้า 

  ข้อ   ๒๒.  ก่อนที" สญัญาอนุญาตให้ใช้ที" ดินและอาคารร้านค้าจะสิ,นสดุเป็นเวลา ๓ เดือน  
ให้ผู้รับอนุญาตที" มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ต่อไปยื" นคาํขออนุญาตต่อสญัญา โดยแนบหลักฐานดังนี,  

(๑) สาํเนาสญัญา 
(๒) สาํเนาทะเบียนบ้านและสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสาํเนาบัตร

ประจาํตัวที" ทางราชการออกให้ 



(๓) หนังสอืรับรองของสาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หนังสอืมอบอาํนาจ
ในกรณีเป็นนิติบุคคล 

  ข้อ  ๒๓.  ก่อนที" สญัญาอนุญาตให้ใช้ที" ดินและอาคารร้านค้าจะสิ,นสดุเป็นเวลา ๒ เดือน 
ให้นิคม ฯ ดําเนินการแล้วรายงานกรมประชาสงเคราะห์พร้อมกับเรื" องขออนุญาตต่อสัญญาตามข้อ  
๒๒. ดังนี,  

(๑) ตรวจสภาพอาคารร้านค้า หากมีส่วนใดชาํรุดเสยีหาย ให้ผู้รับอนุญาตทาํ
การซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

(๒) ตรวจสอบการชําระค่าบาํรุงกิจการนิคมและการปฏิบัติตามเงื" อนไขใน
สญัญาประการอื" น ๆ  ของผู้รับอนุญาต 

  ข้อ  ๒๔.  ในการขออนุญาตโอนสทิธกิารใช้ที" ดินและอาคารร้านค้า ให้แนบหลักฐานดังนี,  
(๑) สาํเนาหนังสอื 
(๒) คาํยนิยอมของคู่สมรสของผู้ขอโอนสทิธ ิ(หากมี) 
(๓) สาํเนาทะเบียนบ้านและสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสาํเนาบัตร

ประจาํตัวที" ทางราชการออกให้ของผู้ขอรับโอนสทิธ ิ
(๔) หนังสือบริคณฑ์สนธิ  ใบสาํคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

หนังสอืมอบอาํนาจของผู้รับโอน ในกรณีที" เป็นนิติบุคคล 

  ข้อ  ๒๕.  เมื" อมีการขออนุญาตโอนสทิธ ิให้นิคม ฯ ดาํเนินการเช่นเดียวกับที" กาํหนดใน
ข้อ ๒๓  แล้วรายงานกรมประชาสงเคราะห์เพื" อพิจารณาต่อไปพร้อมหลักฐาน 
  ข้อ  ๒๖.  เมื" อผู้รับอนุญาตถึงแก่กรรมและสญัญาสิ,นสดุลงโดยไม่ตกทอดทางมรดก ให้
ผู้ที" มีสทิธติามที" กาํหนดในข้อ ๑๓ ตกลงกันเองว่าจะให้ผู้หนึ" งผู้ใดเป็นผู้ยื" นคาํขออนุญาตรับสทิธภิายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที" ผู้รับอนุญาตถึงแก่กรรม และให้แนบหลักฐานประกอบคาํขออนุญาตดังนี,  

(๑) สาํเนาสญัญาฉบับเดิม 
(๒) สาํเนามรณบัตร 
(๓) สาํเนาทะเบียนบ้านและสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสาํเนาบัตร

ประจาํตัวที" ทางราชการออกให้ของผู้ขอรับสทิธ ิ
(๔) หลักฐานที" แสดงว่าผู้ยื" นคําขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที"

กาํหนดในข้อ  ๑๓ 
(๕) คาํยินยอมสละสทิธขิองผู้มีสทิธริายอื" นทุกราย 
(๖) ในกรณีที" เป็นผู้เยาว์ต้องมีหนังสอืยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย 

  ข้อ  ๒๗.  เมื" อผู้รับอนุญาตถึงแก่กรรมและมีการขออนุญาตรับสิทธิ ให้นิคม ฯ 
ดาํเนินการตรวจสภาพอาคารร้านค้า ตรวจสอบการชาํระค่าบาํรุงกิจการนิคมและการปฏบิัติตามเงื" อนไข
ในสญัญาประการอื" น ๆ  ของผู้รับอนุญาตเดิม  แล้วรายงานกรมประชาสงเคราะห์เพื" อพิจารณาต่อไป  
พร้อมหลักฐานตามข้อ  ๒๖ 



หมวด  ๓ 
การใชป้ระโยชนใ์นที� ดินเพื�อประกอบกิจการพาณิชยอื์�น 

 
  ข้อ  ๒๘.  ในการขออนุญาตใช้ที" ดินแปลงใหม่เพื" อประกอบกิจการพาณิชย์อื" น ให้แนบ
หลักฐานต่าง ๆ  เช่นเดียวกบัที" กาํหนดในข้อ ๒๐ ด้วย  และในการนี,  ให้นิคม ฯ ดาํเนินการตามแนวทาง
ปฏบิัติที" กาํหนดในข้อ  ๒๑ 
    หากเป็นการขออนุญาตใช้พื,นที" ซึ" งสงวนไว้ใช้ประโยชน์ในทางราชการเพื" อการ
หนึ" งการใดโดยเฉพาะ เมื" อนิคมฯ  ตรวจสอบแล้วให้เสนอกรมประชาสงเคราะห์พิจารณาโดยยังไม่ต้องมี
การประกาศ 

  ข้อ  ๒๙.  ให้อาคารที" ปลูกสร้างในที" ดินเพื" อประโยชน์ในกิจการพาณิชย์อื" นเป็น
กรรมสทิธิKของผู้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นอาคารที" ปลูกสร้างในผงัย่านการค้าของนิคมสร้างตนเองหรือเป็น
อาคารในกจิการซึ" งอธบิดีเหน็สมควรให้ตกเป็นส่วนควบกบัที" ดิน 

 ∗ข้อ  ๓๐.  (ยกเลิก) 
  ข้อ  ๓๑.  ให้นาํหลักเกณฑแ์ละวิธปีฏบิัติเกี" ยวกับการกาํหนดระยะเวลาให้ใช้ประโยชน์
การต่อสญัญา การโอนสทิธ ิและการรับสทิธ ิในหมวด  ๒  มาใช้โดยอนุโลม 
    สาํหรับการกําหนดอัตราค่าบํารุงกิจการนิคม ให้นําหลักเกณฑ์ในหมวด ๒    
ข้อ ๑๖  และข้อ  ๑๗  (๒)-(๖)  มาใช้ 

  ข้อ  ๓๒.  ในกรณีที" อธบิดีเหน็ว่าพื,นที" บริเวณใดสมควรจัดให้ใช้ประโยชน์โดยวิธปีระมูล  
ให้นาํหลักเกณฑใ์นข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  มาใช้ 
 

หมวด  ๔ 
แบบสญัญาอนุญาต 

 
  ข้อ  ๓๓.  ในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที" ดินเพื" อประกอบการค้าขาย  ให้กาํหนด
แบบสญัญาขึ,นใช้ดังนี,  
    (๑)  สญัญาแบบ อ.๑ ใช้สาํหรับการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารร้านค้าขึ,นใหม่ 
    (๒)  สญัญาแบบ อ.๒ ใช้สาํหรับการอนุญาตให้ใช้ที" ดินและอาคารร้านค้าใน
กรณีที" อาคารร้านค้าเป็นส่วนควบกบัที" ดิน 
    (๓)  สัญญาแบบ อ.๓ ใช้สาํหรับการอนุญาตให้ใช้ที" ดินที" ปลูกสร้างอาคาร
ร้านค้า ในกรณีที" อาคารร้านค้าที" ปลูกสร้างไว้เดิมในที" ดินเป็นกรรมสทิธิKของผู้รับอนุญาต 

                                                 

∗
 ขอ้  ๓๐  ยกเลิกโดยระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ดว้ยการทาํไม ้ แร่  และทรัพยากรธรรมชาติอื"นในนิคมสร้างตนเอง  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ้  ๔  (๗) 



    (๔)  สัญญาแบบ อ.๔ ใช้สาํหรับการอนุญาตให้ใช้ที" ดินที" ปลูกสร้างอาคาร
ร้านค้า ในกรณีที" มีการโอนสทิธหิรือรับสทิธจิากสญัญาเดิมซึ" งมีเงื" อนไขให้อาคารร้านค้าตกเป็นส่วนควบ
กบัที" ดินเมื" อครบกาํหนดอายุสญัญา 

  ข้อ  ๓๔.  ผู้ที" ได้รับอนุญาตให้ใช้ที" ดินเพื" อปลูกสร้างอาคารร้านค้าโดยใช้สญัญาแบบ
เลขที"  ๒  ตามหลักเกณฑ์เดิมก่อนใช้ระเบียบนี,   ให้คงมีสิทธิและหน้าที" ตามเงื" อนไขในสัญญาดังกล่าว
ต่อไป 

  ข้อ  ๓๕.  ในการอนุญาตให้ใช้ที" ดินเพื" อประกอบกิจการพาณิชย์อื" นตามหมวด ๓ ให้
กาํหนดแบบสญัญาขึ,นใช้ดังนี,  
    (๑)  สญัญาแบบ พ.๑ ใช้สาํหรับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในกรณีที" อาคาร 
สิ" งปลูกสร้างในที" ดินเป็นกรรมสทิธิKของผู้รับอนุญาต 
    (๒)  สญัญาแบบ พ.๒ ใช้สาํหรับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในกรณีที" อาคาร 
สิ" งปลูกสร้างเป็นส่วนควบกบัที" ดิน 
    (๓)  ในการอนุญาตที" จะต้องกาํหนดเงื" อนไขเป็นกรณีพิเศษหรือแตกต่างไป
จากแบบสญัญาตาม (๑) และ (๒) ให้กาํหนดแบบสญัญาขึ,นใหม่ตามความเหมาะสมกับลักษณะการใช้
ประโยชน์ของกจิการนั,น 
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ  ๓๖.  การอนุญาตที" ดาํเนินการไปแล้วก่อนใช้ระเบียบนี,   ให้เป็นไปตามเงื" อนไขที" ได้
กาํหนดไว้ต่อไป 
 
      ประกาศ  ณ  วนัที"   ๖  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
              สมศรี  กนัธมาลา 
       (คุณหญิงสมศรี กนัธมาลา) 
        อธบิกรมประชาสงเคราะห์ 
 
 
 


