ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์
ว่ าด้ วยการใช้ ทดี นิ ทํากิจการอืน ในเขตนิคมสร้ างตนเอง
พ.ศ. ๒๕๓๕
เพือให้การใช้ประโยชน์ทีดินของสมาชิกนิ คมสร้างตนเองเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
และอยูภ่ ายใต้วตั ถุประสงค์การจัดทีดินของนิคมสร้างตนเอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบัญญัติจดั ที ดินเพือการครองชี พ
พ.ศ. ๒๕๑๑ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ออกระเบียบว่าด้วยการใช้ทีดินทํากิจการอืนในเขตนิคมสร้าง
ตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี5
ข้อ ๑. ระเบียบนี5เรี ยกว่า “ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์วา่ ด้วยการใช้ทีดินทํากิจการ
อืนในเขตนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. ๒๕๓๕”
ข้อ ๒. ระเบียบนี5ให้ใช้บงั คับตั5งแต่วนั ที ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี5
หมวด ๑
ข้ อความทัว ไป
ข้อ ๔. ในระเบียบนี5
(๑) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
(๒) “สมาชิ กนิ คม” หมายความว่า สมาชิ กนิ คมสร้ างตนเองผูท้ ี ได้รับหนังสื อ
แสดงการทําประโยชน์ (น.ค.๓) หรื อหนังสื อรับรองการทําประโยชน์หรื อโฉนดทีดิน
(๓) “การทํากิจการอืน” หมายความว่า การใช้ทีดินทําประโยชน์อืนนอกจาก
การประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การตั5งโรงงานอุตสาหกรรม กิจการโรงแรม หรื อทีพกั ตากอากาศ
การทําประโยชน์เกียวกับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ การจัดสรรทีดินเพือการอืนนอกจากการเกษตร รวมทั5ง
กิจการอืนทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันนี5
ข้อ ๕. ในกรณี ทีมีปัญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี5 หรื อกรณี ทีไม่ได้กาํ หนดไว้
ในระเบียบนี5 ให้อธิบดีวินิจฉัยชี5ขาดหรื อพิจารณาสัง การ
หมวด ๒
การใช้ ประโยชน์ ทดี นิ
ข้อ ๖. สมาชิ กนิ คมใดทีได้รับหนังสื อรับรองการทําประโยชน์หรื อโฉนดทีดิน โอน
สิ ทธิในทีดินให้ผอู้ ืนไม่วา่ ทั5งหมดหรื อเพียงบางส่วน ให้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อผูป้ กครองนิคมสร้างตนเอง

ทราบทันที ในการนี5 ให้ผูป้ กครองนิ คมสร้ างตนเองแจ้ง ให้ผูร้ ั บโอนสิ ทธิ ได้ทราบเกี ย วกับการใช้
ประโยชน์ทีดินว่ายังอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ งพระราชบัญญัติจดั ทีดินเพือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และ
รายงานให้อธิบดีทราบโดยมิชกั ช้า
ข้อ ๗. สมาชิ กนิ ค มที ได้รั บหนัง สื อแสดงการทําประโยชน์ (น.ค.๓) แล้วต้องใช้
ประโยชน์ทีดินเฉพาะเพือทําการเกษตรตามระเบียบทีอธิบดีกาํ หนดไว้ต่อไป ถ้าหากจะทํากิจการอย่าง
อืนด้วยจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นไม่ ดาํ เนิ นการตามที กาํ หนดในวรรคแรก ให้อธิ บดี พิจารณา
ยกเลิกหนังสื อแสดงการทําประโยชน์ (น.ค.๓) และสัง ให้สมาชิกนิ คมพร้อมบริ วารออกจากทีดินของ
นิคมสร้างตนเอง
ข้อ ๘. สมาชิกนิคมทีได้รับหนังสื อรับรองการทําประโยชน์หรื อโฉนดทีดินแล้วไม่วา่ จะ
อยูใ่ นระหว่างหรื อพ้นกําหนดระยะเวลาห้ามโอนสิ ทธิทีดินตามนัยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติจดั ทีดิน
เพือการครองชี พ พ.ศ. ๒๕๑๑ หรื อไม่ ต้องใช้ประโยชน์ทีดินเฉพาะเพือการเกษตรตามระเบี ยบที อธิ บดี
กําหนดไว้ต่อไป หากจะทํากิจการอย่างอืนด้วย จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิ บดีเว้นแต่จะได้มีการประกาศ
สิ5นสภาพนิคมตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติจดั ทีดินเพือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ แล้ว
การใช้ประโยชน์ทีดินตามความในวรรคแรกให้หมายความรวมถึงผูร้ ับโอน
สิ ทธิทีดินด้วย
ข้อ ๙. ให้ผปู้ กครองนิ คมสร้างตนเองควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทีดินในเขตนิ คม
สร้างตนเองให้ถกู ต้องตามระเบียบและคําสัง ของอธิบดี และรายงานให้อธิบดีทราบทุกเดือน
หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิ ตามระเบี ยบหรื อคําสังของอธิ บดี ให้รายงานอธิ บดี
เพือพิจารณาสัง การโดยมิชกั ช้า
กรณี อธิบดีได้มีคาํ สัง ห้ามหรื อแก้ไขเปลียนแปลงหรื อให้ร5ื อถอนสิ งปลูกสร้าง
แต่เพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามคําสังภายในกําหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรทั5งไม่ได้แจ้งข้อขัดข้องเป็ น
หนังสื อให้อธิ บดีทราบ ให้อธิ บดียืนคําร้องต่อศาลขอให้สังระงับการกระทําหรื อแก้ไขเปลียนแปลง
หรื อรื5 อถอนสิ งปลูกสร้างออกจากทีดิน
หมวด ๓
การขออนุญาตใช้ ประโยชน์ ทดี นิ
ข้อ ๑๐. การใช้ประโยชน์ทีดินเพือทํากิจการอืนด้วยจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สภาพสิ งแวดล้อมและความเป็ นอยู่ข องประชาชน รวมทั5งไม่เป็ นอุปสรรคต่ อการประกอบอาชี พ
การเกษตรของสมาชิกนิคมในพื5นทีใกล้เคียง

ข้อ ๑๑. ในการทําประโยชน์เกียวกับดิน หิ น กรวด ทราย ไม้หวงห้าม หรื อทรัพยากร
อืน ๆ ในเขตนิ คมสร้างตนเอง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิ บดีก่อนทีจะดําเนิ นการขออนุ ญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั5น
ข้อ ๑๒. ให้ผทู้ ีประสงค์จะใช้ประโยชน์ทีดินทํากิจการอืนยืนคําร้องขออนุ ญาตต่อ
ผูป้ กครองนิ คมสร้างตนเองในท้องทีซ ึ งทีดินตั5งอยู่ และให้ผปู้ กครองนิ คมสร้างตนเองตรวจสอบแล้ว
รายงานผลพร้อมกับความเห็นต่ออธิบดีเพือพิจารณา
ข้อ ๑๓. ในการยื น คํา ขออนุ ญ าตใช้ป ระโยชน์ ที ดิ น เพื อ ทํา ประโยชน์ เ กี ย วกับ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ให้ผขู้ อนําหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีดงั นี5
(๑) โครงการพร้อมแผนทีมาตราส่วนหนึงต่อห้าหมืน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน หลักฐานแสดงสถานะ
การสมรส ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดา
(๓) หนังสื อบริ คณห์สนธิ ใบสําคัญแสดงการจดทะเบี ยนหุ ้นส่ วนบริ ษทั
หนังสื อมอบอํานาจในกรณี เป็ นนิติบุคคล
(๔) ทุนทรัพย์ในการดําเนินการ
(๕) มาตรการป้ องกัน เกี ย วกับ สิ ง แวดล้อ ม ในกรณี เ ป็ นกิ จ การที อ าจ
กระทบต่อสภาพสิ งแวดล้อม
(๖) สําเนาเอกสารสิ ทธิJ ทีดินบริ เวณทีขออนุญาต คือ หนังสื อแสดงการทํา
ประโยชน์ (น.ค.๓) หรื อหนังสื อรับรองการทําประโยชน์หรื อโฉนดทีดินแล้วแต่กรณี
(๗) หากผูด้ าํ เนิ นการไม่ได้เป็ นสมาชิ กนิ คมหรื อไม่ได้เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ
ในทีดิน ให้แสดงหลักฐานคํายินยอมให้ใช้ทีดินดังกล่าวด้วย
ข้อ ๑๔. ในการยืนคําขออนุญาตใช้ประโยชน์ทีดินเพือประกอบกิจการอืน โดยมีการ
ก่อสร้างอาคารหรื อสิ งปลูกสร้างในทีดิน ให้ผขู้ อนําหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีดงั นี5
(๑) โครงการ แผนผังทีดินบริ เวณทีขออนุญาต
(๒) แบบแปลนอาคารทีจะปลูกสร้าง
(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน หลักฐานแสดงสถานะ
การสมรส ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดา
(๔) หนังสื อบริ คณห์สนธิ ใบสําคัญแสดงการจดทะเบี ยนหุ ้นส่ วนบริ ษทั
หนังสื อมอบอํานาจ ในกรณี เป็ นนิติบุคคล
(๕) ทุนทรัพย์ในการดําเนินการ

(๖) ระบบมาตรการกําจัดของเสี ย อันเกิ ดจากการดําเนิ นกิ จการรวมทั5ง
มาตรการอืน ๆ เกียวกับสิ งแวดล้อม ในกรณี เป็ นกิจการทีอาจกระทบต่อสภาพสิ งแวดล้อม
(๗) สําเนาเอกสารสิ ทธิJ ทีดินบริ เวณทีขออนุญาต คือ หนังสื อแสดงการทํา
ประโยชน์ (น.ค.๓) หรื อหนังสื อรับรองการทําประโยชน์หรื อโฉนดทีดินแล้วแต่กรณี
(๘) หากผูด้ าํ เนิ นการไม่ได้เป็ นสมาชิ กนิ คมหรื อไม่ได้เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ
ในทีดิน ให้แสดงหลักฐานคํายินยอมให้ใช้ทีดินดังกล่าวด้วย
ข้อ ๑๕. ในการทําประโยชน์เกียวกับทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ถ้าหากมิได้เป็ นสมาชิก
นิ คม อาจจะต้องเสี ยค่าตอบแทนเป็ นเงิ นค่ าบํารุ งกิ จการนิ คมตามอัตราที อธิ บดี กาํ หนดโดยสมควรแก่
กิจการนั5น
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๖. ภายในระยะเวลาหนึงร้อยยีส ิ บวันนับจากวันทีประกาศให้ใช้ระเบียบนี5 ให้ผทู้ ี
ได้ใช้ประโยชน์ทีดินเพือทํากิจการอืนไว้แล้วไปขออนุญาตต่ออธิบดี โดยยืน คําร้องต่อผูป้ กครองนิ คม
สร้ างตนเองในท้องที ซ ึ ง ที ดินตั5ง อยู่ และในการนี5 ให้ผูป้ กครองนิ ค มสร้ างตนเองสอบสวนการทํา
ประโยชน์ทีดิน แล้วรายงานผลพร้อมกับความเห็นต่ออธิบดีเพือพิจารณาสัง การ
ข้อ ๑๗. ในกรณี การทําประโยชน์ทีดินตามข้อ ๑๖ เป็ นกิจการซึ งต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าทีตามกฎหมายว่าด้วยการนั5น จะต้องนําหลักฐานการอนุญาตมาแสดงด้วย
ข้อ ๑๘. การใช้ประโยชน์ทีดินเพือกิจการอืนซึ งได้ดาํ เนิ นการแล้วตามข้อ ๑๖ หาก
ไม่ มี ผ ลกระทบหรื อเป็ นอันตรายต่ อสภาพสิ ง แวดล้อมหรื อความเป็ นอยู่ของประชาชนทั5ง ไม่ เป็ น
อุปสรรคขัดขวาง ต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของสมาชิกนิคมในพื5นทีใกล้เคียงแล้วอธิ บดีอาจจะ
อนุญาตให้ทาํ ประโยชน์ในกิจการนั5นต่อไปได้โดยอนุโลม แต่ถา้ หากมีส่วนใดทีจาํ เป็ นจะต้องปรับปรุ ง
แก้ไขเพือป้ องกันผลทีอาจจะเกิดอันตรายหรื อความเสี ยหายต่อประชาชนผูข้ ออนุ ญาตจะต้องปฏิบตั ิ
ตามคําสัง ของอธิบดีทนั ที
ประกาศ ณ วันที ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
สมศรี กันธมาลา
(คุณหญิงสมศรี กันธมาลา)
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

