ระเบียบกรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ
ว่ าด้ วย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตกิ ารแปลงสิ นทรัพย์เป็ นทุน พ.ศ. ๒๕๔๖
___________________
เพือให้การบริ หารจัดการทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนเกิดประโยชน์สูงสุ ด ถูกต้อง
ตามวัต ถุ ประสงค์ใ นการดํา เนิ น งานตามโครงการแปลงสิ น ทรั พ ย์เ ป็ นทุ น และเป็ นไปด้ว ยความ
เรี ยบร้ อย รวดเร็ ว ฉะนั-น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบัญญัติจดั ที ดินเพือการ
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงกําหนดระเบียบไว้ดงั ต่อไปนีข้อ ๑ ระเบียบนี- เรี ยกว่า “ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตั ิการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นทุน พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี-ให้ใช้บงั คับตั-งแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี“นิคม” หมายความว่า นิคมสร้างตนเองทีจดั ตั-งขึ-นตามพระราชบัญญัติจดั ทีดินเพือการ
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตามพระราชบัญญัติจดั ทีดินเพือการ
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑
“ผู้ปกครองนิคม” หมายความว่า ผูป้ กครองนิคมสร้างตนเอง
“ทีด1 นิ ” หมายความว่า ทีดินทีอยูใ่ นเขตนิคมสร้างตนเอง
“หนังสื อรับรอง” หมายความว่า หนังสื อรับรองการเป็ นสมาชิกนิ คมสร้างตนเองและ
หนังสื อรับรองการเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ทีดิน
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารของรั ฐ หรื อเอกชนที ทาํ บันทึ กข้อตกลง
ดําเนินงานกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
“ผู้ได้ รับอนุญาต” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับอนุญาตตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ทีดิน
“สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ ที1ดิน” หมายความว่า สัญญาที ร าษฎรได้รับอนุ ญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์ในทีดินสงวนของนิคมสร้างตนเอง
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๒๐/ตอนพิเศษ ๑๓๐ง/หน้า ๕๗/๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖

ข้อ ๔ สมาชิกหรื อผูไ้ ด้รับอนุ ญาต ประสงค์เข้าร่ วมโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นทุน
ให้ผูป้ กครองนิ คมพิจารณาออกหนังสื อรั บรองให้สมาชิ กหรื อผูไ้ ด้รับอนุ ญาต เพือใช้ประกอบการ
พิจารณาขอกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน
ข้อ ๕ สมาชิ กและผูไ้ ด้รับอนุ ญาต เมื อได้รับอนุ มตั ิ สินเชื อจากสถาบันการเงิ นแล้ว
จะต้อ งปฏิ บัติตามบันทึ ก ข้อตกลงในการดําเนิ นงานระหว่างกรมพัฒ นาสัง คมและสวัสดิ การ กับ
สถาบันการเงินทีได้ทาํ กันไว้ในเรื องดังกล่าวทุกประการ
ข้อ ๖ สมาชิ ก และผูไ้ ด้รั บ อนุ ญ าต จะต้อ งชําระหนี- เงิ น กูแ้ ละดอกเบี- ย ให้ส ถาบัน
การเงินตามกําหนดระยะเวลาทีกาํ หนดไว้ในสัญญากูเ้ งินกับสถาบันการเงิน
ข้อ ๗ กรณี ทีสมาชิกไม่ปฏิบตั ิตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี๗.๑ ให้นิคมแต่งตั-งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง เพือทําการตรวจสอบใน
เรื องดังกล่าว
๗.๒ ให้นิคมสรุ ปความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง แล้วนําเสนอ
ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพิจารณา
๗.๓ เมื อ กรมพัฒนาสัง คมและสวัสดิ การพิจารณาแล้ว เห็ น ว่าสมาชิ กไม่
ปฏิบตั ิตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้มีคาํ สัง เพิกถอนการเป็ นสมาชิก แล้วแจ้งให้นิคมทราบ เพือประกาศเพิก
ถอนการเป็ นสมาชิกนิคมและหนังสื ออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในทีดิน
๗.๔ ให้นิคมดําเนิ นการคัดเลือกบุคคลรายใหม่ทีมีคุณสมบัติการเป็ นสมาชิ ก
และยินยอมชําระหนี- ทีสมาชิ กคนเดิ มค้างชําระกับสถาบันการเงิ น เข้าเป็ นสมาชิ ก แล้วแจ้งให้กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบ เพืออนุญาตให้สมาชิกเข้าทําประโยชน์ในทีดินแทนสมาชิกคนเดิม
๗.๕ ให้นิคมดําเนินการคัดเลือกสมาชิกตามข้อ ๗.๔ และประสานกับสถาบัน
การเงิ น เพื อ ให้ส มาชิ ก ชํา ระหนี- เงิ น กู้ข องสมาชิ ก คนเดิ ม ที ค ้า งชํา ระให้แ ล้ว เสร็ จ ภายใน ๖ เดื อ น
นับตั-งแต่วนั ทีประกาศเพิกถอนการเป็ นสมาชิก
ข้อ ๘ กรณี ทีสมาชิกได้รับหนังสื อแสดงการทําประโยชน์ (น.ค.๓) แล้ว และเสี ยชีวิต
ก่อนได้รับโฉนดทีดินหรื อหนังสื อรับรองการทําประโยชน์สาํ หรับทีดินนั-น ให้นิคมคัดเลือกทายาท
โดยธรรมที มีคุ ณสมบัติการเป็ นสมาชิ ก และยินยอมชําระหนี- ทีค ้างชําระกับสถาบันการเงิ น เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลื อกราษฎรเข้าเป็ นสมาชิ กนิ คม เพือคัดเลื อกทายาทโดยธรรมเข้าเป็ น
สมาชิก เว้นแต่ทายาทโดยธรรมไม่ประสงค์เข้าทําประโยชน์ในทีดินและขอสละสิ ทธิ ในทีดิน ให้นิคม
คัดเลือกบุคคลอืนเป็ นสมาชิกแทน

ข้อ ๙ กรณี ทีผไู้ ด้รับอนุ ญาตไม่ปฏิบตั ิตามบันทึกข้อตกลงในการดําเนิ นงานระหว่าง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับสถาบันการเงิน ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้นิคมรายงานพร้อมเสนอ
ความเห็นให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบ เพือพิจารณายกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้ทีดินกับผู้
ได้รับอนุญาต
เมือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ใช้ทีดินตามวรรคแรก ให้
แจ้งนิ คมทราบเพือประกาศหาผูไ้ ด้รับอนุ ญาตรายใหม่ ซึ งได้รับความเห็นชอบจากสถาบันการเงิ น แล้ว
นําเสนอให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทําสัญญาอนุญาตให้ใช้ทีดินกับผูร้ ับอนุญาตรายใหม่ต่อไป
ให้นิคมดําเนิ นการคัดเลือกผูไ้ ด้รับอนุ ญาตรายใหม่ตามวรรคสอง และประสานกับ
สถาบันการเงิ น เพือให้ผไู้ ด้รับอนุ ญาตชําระหนี- เงินกูข้ องผูไ้ ด้รับอนุ ญาตรายเดิ มที คา้ งชําระให้แล้ว
เสร็ จภายใน ๖ เดือน นับแต่วนั ทีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้ทีดิน
ข้อ ๑๐ ให้นิคมจัดทําทะเบียนสมาชิกและผูไ้ ด้รับอนุ ญาต ทีได้รับอนุ มตั ิสินเชื อจาก
สถาบันการเงิน แล้วรายงานผลการดําเนินงานให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบ ทุกเดือน
ข้อ ๑๑ ในกรณี ทีไม่อาจปฏิบตั ิตามระเบียบนี-ได้ ให้รายงานอธิบดีเพือวินิจฉัยสัง การ
ประกาศ ณ วันที ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
วัลลภ พลอยทับทิม
(นายวัลลภ พลอยทับทิม)
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

