
ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ 

ว่าด้วยการใช้ที�ดนิทาํกจิการอื�นในเขตนิคมสร้างตนเอง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

  เพื�อให้การใชป้ระโยชน์ที�ดินของสมาชิกนิคมสร้างตนเองเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
และอยูภ่ายใตว้ตัถุประสงคก์ารจดัที�ดินของนิคมสร้างตนเอง 
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ 
พ.ศ. ๒๕๑๑ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ออกระเบียบวา่ดว้ยการใชที้�ดินทาํกิจการอื�นในเขตนิคมสร้าง
ตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดงัต่อไปนี5  
  ขอ้  ๑.  ระเบียบนี5 เรียกวา่ “ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ดว้ยการใชที้�ดินทาํกิจการ
อื�นในเขตนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๕” 
  ขอ้  ๒.  ระเบียบนี5 ใหใ้ชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที�  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นตน้ไป 
  ขอ้  ๓.  ใหอ้ธิบดีรักษาการตามระเบียบนี5  

หมวด  ๑ 

ข้อความทั�วไป 

  ขอ้  ๔. ในระเบียบนี5  
(๑) “อธิบดี”  หมายความวา่  อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
(๒) “สมาชิกนิคม” หมายความว่า สมาชิกนิคมสร้างตนเองผูที้�ไดรั้บหนังสือ

แสดงการทาํประโยชน์ (น.ค.๓)  หรือหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์หรือโฉนดที�ดิน 
(๓) “การทาํกิจการอื�น” หมายความว่า การใชที้�ดินทาํประโยชน์อื�นนอกจาก

การประกอบอาชีพทางการเกษตร  เช่น  การตั5งโรงงานอุตสาหกรรม  กิจการโรงแรม หรือที�พกัตากอากาศ 
การทาํประโยชน์เกี�ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ  การจดัสรรที�ดินเพื�อการอื�นนอกจากการเกษตร รวมทั5ง
กิจการอื�นที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนันี5  
  ขอ้  ๕. ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามระเบียบนี5  หรือกรณีที�ไม่ไดก้าํหนดไว้
ในระเบียบนี5  ใหอ้ธิบดีวินิจฉยัชี5ขาดหรือพิจารณาสั�งการ 

หมวด ๒ 

การใช้ประโยชน์ที�ดนิ 

  ขอ้  ๖. สมาชิกนิคมใดที�ไดรั้บหนังสือรับรองการทาํประโยชน์หรือโฉนดที�ดิน โอน
สิทธิในที�ดินใหผู้อื้�นไม่วา่ทั5งหมดหรือเพียงบางส่วน ใหแ้จง้เป็นหนงัสือต่อผูป้กครองนิคมสร้างตนเอง



ทราบทันที ในการนี5  ให้ผูป้กครองนิคมสร้างตนเองแจง้ให้ผูรั้บโอนสิทธิได้ทราบเกี�ยวกบัการใช้
ประโยชน์ที�ดินว่ายงัอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และ
รายงานใหอ้ธิบดีทราบโดยมิชกัชา้ 
  ขอ้  ๗.  สมาชิกนิคมที�ไดรั้บหนังสือแสดงการทาํประโยชน์ (น.ค.๓) แลว้ต้องใช้
ประโยชน์ที�ดินเฉพาะเพื�อทาํการเกษตรตามระเบียบที�อธิบดีกาํหนดไวต่้อไป ถา้หากจะทาํกิจการอยา่ง
อื�นดว้ยจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี 
    หากผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ดาํเนินการตามที�กาํหนดในวรรคแรก ให้อธิบดีพิจารณา
ยกเลิกหนงัสือแสดงการทาํประโยชน์ (น.ค.๓) และสั�งให้สมาชิกนิคมพร้อมบริวารออกจากที�ดินของ
นิคมสร้างตนเอง 
  ขอ้  ๘.  สมาชิกนิคมที�ไดรั้บหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์หรือโฉนดที�ดินแลว้ไม่วา่จะ
อยูใ่นระหวา่งหรือพน้กาํหนดระยะเวลาหา้มโอนสิทธิที�ดินตามนยัมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดิน
เพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ หรือไม่ ตอ้งใชป้ระโยชน์ที�ดินเฉพาะเพื�อการเกษตรตามระเบียบที�อธิบดี
กาํหนดไวต่้อไป หากจะทาํกิจการอยา่งอื�นดว้ย จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีเวน้แต่จะไดมี้การประกาศ
สิ5นสภาพนิคมตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบญัญติัจดัที�ดินเพื�อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ แลว้ 
    การใชป้ระโยชน์ที�ดินตามความในวรรคแรกให้หมายความรวมถึงผูรั้บโอน
สิทธิที�ดินดว้ย 
  ขอ้  ๙. ให้ผูป้กครองนิคมสร้างตนเองควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์ที�ดินในเขตนิคม
สร้างตนเองใหถ้กูตอ้งตามระเบียบและคาํสั�งของอธิบดี  และรายงานใหอ้ธิบดีทราบทุกเดือน 
    หากผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือคาํสั�งของอธิบดี ให้รายงานอธิบดี
เพื�อพิจารณาสั�งการโดยมิชกัชา้ 
    กรณีอธิบดีไดมี้คาํสั�งห้ามหรือแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือให้รื5 อถอนสิ�งปลูกสร้าง
แต่เพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งภายในกาํหนดโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรทั5งไม่ไดแ้จง้ขอ้ขดัขอ้งเป็น
หนังสือให้อธิบดีทราบ ให้อธิบดียื�นคาํร้องต่อศาลขอให้สั�งระงบัการกระทาํหรือแกไ้ขเปลี�ยนแปลง
หรือรื5อถอนสิ�งปลกูสร้างออกจากที�ดิน 

หมวด  ๓ 

การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที�ดนิ 
  ขอ้  ๑๐. การใชป้ระโยชน์ที�ดินเพื�อทาํกิจการอื�นดว้ยจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อ 
สภาพสิ�งแวดลอ้มและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั5 งไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
การเกษตรของสมาชิกนิคมในพื5นที�ใกลเ้คียง 



  ขอ้  ๑๑.  ในการทาํประโยชน์เกี�ยวกบัดิน หิน กรวด ทราย ไมห้วงห้าม หรือทรัพยากร
อื�น ๆ ในเขตนิคมสร้างตนเอง จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอธิบดีก่อนที�จะดาํเนินการขออนุญาต
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั5น 
  ขอ้  ๑๒.  ให้ผูที้�ประสงค์จะใชป้ระโยชน์ที�ดินทาํกิจการอื�นยื�นคาํร้องขออนุญาตต่อ
ผูป้กครองนิคมสร้างตนเองในทอ้งที�ซึ� งที�ดินตั5งอยู ่และให้ผูป้กครองนิคมสร้างตนเองตรวจสอบแลว้
รายงานผลพร้อมกบัความเห็นต่ออธิบดีเพื�อพิจารณา 
  ขอ้  ๑๓.  ในการยื�นคาํขออนุญาตใช้ประโยชน์ที� ดินเพื�อทาํประโยชน์เกี�ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหผู้ข้อนาํหลกัฐานมาแสดงต่อเจา้หนา้ที�ดงันี5  

(๑) โครงการพร้อมแผนที�มาตราส่วนหนึ�งต่อหา้หมื�น 
(๒) สาํเนาทะเบียนบา้น บตัรประจาํตวัประชาชน หลกัฐานแสดงสถานะ 

การสมรส ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
(๓) หนังสือบริคณห์สนธิ ใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั 

หนงัสือมอบอาํนาจในกรณีเป็นนิติบุคคล 
(๔) ทุนทรัพยใ์นการดาํเนินการ 
(๕) มาตรการป้องกันเกี�ยวกับสิ� งแวดล้อม ในกรณีเป็นกิจการที�อาจ

กระทบต่อสภาพสิ�งแวดลอ้ม 
(๖) สาํเนาเอกสารสิทธิJ ที�ดินบริเวณที�ขออนุญาต คือ หนงัสือแสดงการทาํ

ประโยชน์  (น.ค.๓)  หรือหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์หรือโฉนดที�ดินแลว้แต่กรณี 
(๗) หากผูด้าํเนินการไม่ไดเ้ป็นสมาชิกนิคมหรือไม่ไดเ้ป็นผูรั้บโอนสิทธิ

ในที�ดิน ใหแ้สดงหลกัฐานคาํยนิยอมใหใ้ชที้�ดินดงักล่าวดว้ย 
  ขอ้  ๑๔.  ในการยื�นคาํขออนุญาตใชป้ระโยชน์ที�ดินเพื�อประกอบกิจการอื�น โดยมีการ
ก่อสร้างอาคารหรือสิ�งปลกูสร้างในที�ดิน ใหผู้ข้อนาํหลกัฐานมาแสดงต่อเจา้หนา้ที�ดงันี5  

(๑) โครงการ แผนผงัที�ดินบริเวณที�ขออนุญาต 
(๒) แบบแปลนอาคารที�จะปลกูสร้าง 
(๓) สาํเนาทะเบียนบา้น บตัรประจาํตวัประชาชน หลกัฐานแสดงสถานะ  

การสมรส  ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
(๔) หนังสือบริคณห์สนธิ ใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั  

หนงัสือมอบอาํนาจ  ในกรณีเป็นนิติบุคคล 
(๕) ทุนทรัพยใ์นการดาํเนินการ 



(๖) ระบบมาตรการกาํจัดของเสียอนัเกิดจากการดาํเนินกิจการรวมทั5 ง
มาตรการอื�น ๆ  เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ในกรณีเป็นกิจการที�อาจกระทบต่อสภาพสิ�งแวดลอ้ม 

(๗) สาํเนาเอกสารสิทธิJ ที�ดินบริเวณที�ขออนุญาต คือ หนงัสือแสดงการทาํ
ประโยชน์  (น.ค.๓)  หรือหนงัสือรับรองการทาํประโยชน์หรือโฉนดที�ดินแลว้แต่กรณี 

(๘) หากผูด้าํเนินการไม่ไดเ้ป็นสมาชิกนิคมหรือไม่ไดเ้ป็นผูรั้บโอนสิทธิ
ในที�ดิน  ใหแ้สดงหลกัฐานคาํยนิยอมใหใ้ชที้�ดินดงักล่าวดว้ย 
  ขอ้  ๑๕.  ในการทาํประโยชน์เกี�ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ  ถา้หากมิไดเ้ป็นสมาชิก
นิคม อาจจะตอ้งเสียค่าตอบแทนเป็นเงินค่าบาํรุงกิจการนิคมตามอตัราที�อธิบดีกาํหนดโดยสมควรแก่
กิจการนั5น 

หมวด  ๔ 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ้  ๑๖.  ภายในระยะเวลาหนึ�งร้อยยี�สิบวนันบัจากวนัที�ประกาศใหใ้ชร้ะเบียบนี5  ใหผู้ที้�
ไดใ้ชป้ระโยชน์ที�ดินเพื�อทาํกิจการอื�นไวแ้ลว้ไปขออนุญาตต่ออธิบดี  โดยยื�นคาํร้องต่อผูป้กครองนิคม
สร้างตนเองในท้องที�ซึ� งที�ดินตั5 งอยู่ และในการนี5  ให้ผูป้กครองนิคมสร้างตนเองสอบสวนการทาํ
ประโยชน์ที�ดิน  แลว้รายงานผลพร้อมกบัความเห็นต่ออธิบดีเพื�อพิจารณาสั�งการ 
  ขอ้  ๑๗. ในกรณีการทาํประโยชน์ที�ดินตามขอ้ ๑๖  เป็นกิจการซึ� งตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากพนกังานเจา้หนา้ที�ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั5น จะตอ้งนาํหลกัฐานการอนุญาตมาแสดงดว้ย 
  ขอ้  ๑๘.  การใชป้ระโยชน์ที�ดินเพื�อกิจการอื�นซึ� งไดด้าํเนินการแลว้ตามขอ้  ๑๖  หาก
ไม่มีผลกระทบหรือเป็นอนัตรายต่อสภาพสิ�งแวดลอ้มหรือความเป็นอยู่ของประชาชนทั5งไม่เป็น
อุปสรรคขดัขวาง ต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของสมาชิกนิคมในพื5นที�ใกลเ้คียงแลว้อธิบดีอาจจะ
อนุญาตใหท้าํประโยชน์ในกิจการนั5นต่อไปไดโ้ดยอนุโลม แต่ถา้หากมีส่วนใดที�จาํเป็นจะตอ้งปรับปรุง
แกไ้ขเพื�อป้องกนัผลที�อาจจะเกิดอนัตรายหรือความเสียหายต่อประชาชนผูข้ออนุญาตจะตอ้งปฏิบติั
ตามคาํสั�งของอธิบดีทนัที 

      ประกาศ  ณ  วนัที�  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
                              สมศรี  กนัธมาลา 
           (คุณหญิงสมศรี กนัธมาลา) 
          อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 
 


