


 นิคมสร้างตนเอง เป็นบริการสวัสดิการสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งดำาเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๓ โดย

รัฐบาลในสมัยนั้น มีแนวคิดนำาเอาที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์คนยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัย 

และที่ดินทำากินในลักษณะชุมชนที่เป็นระเบียบ และพัฒนาให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แล้วให้กรรมสิทธิ์ใน

ที่ดิน ทั้งยังนำารูปแบบนิคมสร้างตนเองนี้ มาเป็นเครื่องมือหรือกลไกขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ใน

แต่ละช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการขยายตัวของลัทธิการเมืองที่ไม่พึงประสงค์ 

ซึ่งต้องตั้งนิคมตามชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การอพยพคนออกจากพื้นที่เพื่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำา 

เพื่อนำาสู่การพัฒนาที่ เล่าขานกันว่า “น้ำาไหล ไฟสว่าง ทางดี” หรือการป้องกันปัญหาแบ่งแยกเชื้อชาติ บริเวณ

ด้ามขวานของประเทศไทย ตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ เป็นต้น 

 แม้ว่าการขับเคลื่อนนิคมสร้างตนเองผ่านไปแล้ว ๖๒ ปี (๒๔๘๓-๒๕๔๕) รัฐบาลจะมีเป้าหมายประการใด  

ก็ตาม สมาชิกนิคมผู้อยู่ในนิคม ได้รับการพัฒนาสู่ “จัดที่ดินสมบูรณ์ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ เอกสารสิทธิ์ครบถ้วน 

ล้วนมีสาธารณูปโภค” ซึ่งผลที่ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจน ในมุมมองที่เรียกกันว่านิคมนั้น “สร้างป่าให้เป็น

เมือง” แต่การปฏิรูประบบราชการ ใน พ.ศ.๒๕๔๕ ก็ส่งผลกระทบให้การทำางานนิคมต้องชะลอตัวลง เจ้าหน้าที่

นิคมเข้าสู่งานนโยบายใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ในนามของ “ศูนย์พัฒนาสังคม” ซึ่งต้องทุ่มเทไปกับงานการ

พัฒนาสังคมและส่งเสริมสวัสดิการสังคมในระดับจังหวัด เป็นเวลาถึง ๑๐ ปี การปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเอง 

“เกิดช่องว่าง ในการบริการสมาชิกนิคม” ประกอบกับเจ้าหน้าที่นิคมรุ่นแรก ผู้ชำานาญงานนิคมจำานวนมาก ครบ

วาระงานราชการ เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ ขาดความรู้ ความชำานาญ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิคม โดย

เฉพาะงานเอกสารสิทธิ์ที่ดิน นอกจากนี้ สังคมภายนอกขาดการรับรู้เรื่องราวของนิคมสร้างตนเอง

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยุคการปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

พ.ศ.๒๕๕๘ กำาหนดให้นิคมสร้างตนเองต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการสู่สังคมคุณภาพ มี

การทบทวนกระบวนงานและขั้นตอนงานเอกสารสิทธิ์นิคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคม การเสริมสร้าง

ความรู ้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานเอกสารสิทธิ์นิคมให้แก่เจ้าหน้าที่นิคม การรวมข้อมูลสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในนิคม 

และการจัดทำาคู่มือฉบับนี้ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ที่มา ที่ทำา และที่ไปของนิคมสร้างตนเอง กระบวนการ

และขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ เกี่ยวกับงานที่ดินของนิคม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นิคมสร้างตนเอง สามารถศึกษาและนำาไปใช้ในการบริหารงานนิคม และการบริการแก่สมาชิกนิคมได้ด้วย

ตนเอง ความเป็นมืออาชีพในงานนิคมจะเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งใช้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรื่องราวสิ่งดีๆ 

ของนิคมให้บุคคลทั่วไป สังคมภายนอกนิคม ได้รับรู้ถึงความเพียร ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท  ความเสียสละ ของ

ทีมงานนิคมสร้างตนเอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับได้ ๗๕ ปี และกำาลังช่วยกันผลักดันให้นิคมสร้างตนเองไป

สู่จุดมุ่งหมาย “การมีคุณภาพชีวิตทีด่ี เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เจริญรอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”

         นายณรงค์  คงคำา

             รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คำ�นำ�
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ส�รบัญ

ส่วนที่ ๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในนิคมสร้างตนเอง   ๗
ส่วนที่ ๒ ประวัติความเป็นมา การจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง 
 - ประวัติการจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง  ๑๙

 - วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง  ๒๐

 - ประเภทของนิคมสร้างตนเอง  ๒๐

 - การจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง    ๒๓

 - การพัฒนานิคมสร้างตนเอง  ๒๔

 - ขั้นตอนและวิธีการจัดนิคมสร้างตนเอง     ๒๖

 - การขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเอง    ๒๙

 - แผนที่แสดงที่ตั้งนิคมสร้างตนเอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ๓๐

ส่วนที่ ๓ แนวทางปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเอง 
 - งานรังวัดและแผนที่  ๓๕ 

 - งานรับสมัครสมาชิกนิคมสร้างตนเอง   ๕๑

 - งานบรรจุสมาชิกนิคมสร้างตนเอง   ๕๕ 

 - การออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) กรณีปกต ิ  ๘๔

 - การออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ประเภทรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรม ๑๐๗

 - การขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินเพิ่ม ๑๓๘

 - คำาชี้แจงการขอแก้ไขความสาระสำาคัญใน น.ค.๓ ๑๕๒ 

 - คำาชี้แจงกรณี น.ค.๓ สูญหาย ๑๕๓ 

 - งานสินเชื่อ ๑๕๖

ส่วนที่ ๔ กรณีศึกษาประเด็นปัญหา ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ ระเบียบ
 ๑. กรณีศึกษาประเด็นปัญหาและข้อพิพาท/ ข้อกฎหมายแนวทางแก้ไข  ๑๖๘

  จำานวน ๑๗ กรณ ี

  - กรณีที่ ๑ กรณีสมาชิกนิคม ใช้ยศหรือตำาแหน่งทางราชการนำาหน้าชื่อ  ๑๗๑

   เป็นการขาดคุณสมบัติของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตามมาตรา ๒๒ 

   แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือไม่อย่างไร  

  - กรณีที่ ๒ การดำาเนินการภายหลังกรณีที่ศาลมีคำาพิพากษาให้เพิกถอน ๑๗๒

   การเป็นสมาชิกนิคม และเพิกถอนหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) 

   ของสมาชิกนิคม 

  - กรณีที่ ๓ กรณีมีบุคคลครอบครองที่ดินในพื้นที่ปลูกป่าทดแทนตามมติ ๑๗๒ 

   คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติในเขตนิคมสร้างตนเอง 
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  - กรณีที่ ๔ กรณีเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและเพิกถอน ๑๗๔

   หนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) กรณีศาลมีคำาพิพากษาถึงที่สุด 

   กรณีอธิบดีกรมฯ มีคำาสั่ง 
  - กรณีที่ ๕ กรณีสมาชิกนิคมขอจัดที่ดินเพิ่ม ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ๑๗๕

   มอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ตามมาตรา ๘ 

   แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด    

   พิจารณาอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งสมาชิกนิคมจะให้

   อธิบดีฯ เป็นผู้ลงนามอนุญาตเนื่องจากเป็นผู้มอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

  - กรณีที่ ๖ กรณีมีผู้ยื่นคำาร้องคัดค้านการสมัครสมาชิกนิคมสร้างตนเอง  ๑๗๖

   โดยกล่าวอ้างการครอบครองเดิมซึ่งไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง 

  - กรณีที่ ๗ กรณีการโต้แย้งสิทธิหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ในที่ดิน ๑๗๗

   ของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 

  - กรณีที่ ๘ แนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกนิคม (ออก น.ค.๓) แล้ว ซึ่งได้ฝ่าฝืน ๑๗๘

   พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ไปจากนิคมฯ ก่อนที่จะ

   ได้รับหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) เกินหกเดือน ทำาให้ขาดคุณสมบัติ

   การเป็นสมาชิกนิคม หมดสิทธิ์ในที่ดินซึ่งนิคมฯ จะนำาที่ดินแปลงมาจัดสรร

   ให้กับสมาชิกนิคมรายอื่นเข้าทำาประโยชน์ได้หรือไม ่

  - กรณีที่ ๙ กรณีมีผู้บุกรุกครอบครองที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง  ๑๗๙

   โดยไม่ได้รับอนุญาต 

  - กรณีที่ ๑๐ การรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรมที่ได้รับ น.ค.๑ แล้ว ๑๘๐

  - กรณีที่ ๑๑ การรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรมที่ได้รับ น.ค.๓ แล้ว ๑๘๐

  - กรณีที่ ๑๒ กรณีทายาทโดยธรรมเกินกว่าหนึ่งคนขอรับสิทธิในที่ดินแทน ๑๘๓ 

   สมาชิกนิคมที่ถึงแก่กรรม 

  - กรณีที่ ๑๓ กรณีขอคัดถ่ายสำาเนาเอกสารของทางราชการ (คัดถ่ายสำาเนา ๑๘๔

   หนังสือสำาเนาบันทึกถ้อยคำา) 

  - กรณีที่ ๑๔ กรณีการขอคัดถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งโฉนดที่ดิน ๑๘๕

   ของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 

  - กรณีที่ ๑๕ สมาชิกนิคมอุทธรณ์คัดค้านกรณีกรมฯ มีคำาสั่งเพิกถอน น.ค.๓  ๑๘๖

   ของสมาชิกนิคมเนื่องจากได้ออกไปจากนิคมก่อนที่จะได้รับ น.ค.๓ 

   โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

  - กรณีที่ ๑๖ กรณีราษฎรมาสมัครเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง หรือขอออก ๑๘๗ 

   หนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ (น.ค.๓) หรือหนังสืออนุญาตให้เข้าทำา

   ประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.๓) แต่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเขา ภูเขาหรือ

   พื้นที่ซึ่งมีความลาดชันเกิน ๓๕ % ควรดำาเนินการอย่างไร 

  - กรณีที่ ๑๗ กรณีราษฎรครอบครองทำาประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐาน  ๑๘๘

   น.ส.๒ น.ส.๓ และ น.ส.๓ ข ไปขอออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้

   ส่วนกลาง ๒๐ %
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หนังสือ / ข้อสั่งการ ใช้ประกอบการปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเอง 
  - หนังสือ ที่ พม. ๐๖๐๓.๗ / ๔๕๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  ๑๘๙

   เรื่องแนวทางการดำาเนินงานการบุกรุกพื้นที่นิคมสร้างตนเอง 

  - หนังสือ ที่ พม. ๐๖๐๓.๗ / ๓๗๙ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๑๙๐ 

   เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับสิทธิที่ดินแทนสมาชิกนิคมเสียชีวิต 

  - หนังสือ ที่ พม. ๐๓๑๘ / ๑๑๔๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องการกำาหนด ๑๙๒

   แนวทางปฏิบัติการแก้ไขรายละเอียดในรายการคำานวณการรังวัดที่ดินและ

   ระวางแผนที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการออก น.ค.๓ 

  - หนังสือ ที่ พม. ๐๓๑๖.๔ / ๑๐๘๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อหารือ ๑๙๔ 

   เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินบางส่วนทับที่สาธารณะ 

  - หนังสือ ที่ พม. ๐๓๑๖.๔ / ๙๗๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่องหารือ ๑๙๕

   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งแยกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) 

  - หนังสือที่ รส ๐๔๐๕ / ๖๘๔๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕  ๑๙๖

   เรื่องการออกหนังสือสำาคัญตามประมวลกฎหมายที่ดินให้แก่ราษฎรที่มี

   หลักฐาน ส.ค.๑ ในเขตนิคมสร้างตนเอง 

  - หนังสือ ที่ รส ๐๔๐๕ / ว.๘๖๕๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑  ๑๙๘

   เรื่องการออกหนังสือสำาคัญตามประมวลกฎหมายที่ดินให้แก่ราษฎรที่มี

   หลักฐาน ส.ค.๑ ในเขตนิคมสร้างตนเอง 

  - หนังสือ ที่ รส ๐๔๑๙ / ๑๓๑๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ เรื่องขอหารือ ๒๐๑

   การออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวงในเขตนิคมฯ 

  - หนังสือ ที่ มท. ๑๐๐๒ / ๔๑๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๙ เรื่องหารือ ๒๐๓

   กรณีราษฎรและสมาชิกนิคมขอปลูกสร้างตึกแถวและอาคารในเขตนิคมสร้างตนเอง 

  - ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการดำาเนินงานโครงการพัฒนานิคม ๒๒๘

   สร้างตนเองไทย - เยอรมัน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - คำาสั่งกรมประชาสงเคราะห์ ที่ ๒๑ / ๒๕๑๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๑๓  ๒๔๕

   เรื่องระเบียบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็น    

   สมาชิกนิคมสร้างตนเอง
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ส่วนที่ ๑ 
โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริในนิคมสร้างตนเอง



ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
“บารมีปกเกล้าชาวนิคม”

“...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม...”

 ณ วันนี้ในหัวใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนประจักษ์แจ้งในน้ำาพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงมุ่งมั่นบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจให้เป็นไปตามพระราชปณิธาน

ในพระปฐมบรมราชโองการของพระองค์อย่างแน่วแน่โดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำาบาก ทรงมีพระราชดำาริที่จะ

พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร จากเหนือสุดจรดใต้สุด จากทุ่งนา แนวป่าเขา จนถึงดอยสูงเสียดฟ้าโดยมิได้

ละเลยในอันที่จะแผ่บารมีปกเกล้าชาวนิคม...

“...คนที่เคยทำ�ง�นในที่เป็นของตัว เพร�ะคว�มคับแค้น คว�มลำ�บ�ก 

มีน�ยทุนม�ซื้อที่ดินจึงข�ย เพร�ะนึกว่�เงินจะดี เงินนั้นจะนำ�คว�มสุขม�ให้แก่ตัว 

แท้จริงเมื่อเงินหมดไปแล้ว ก็ต้องรับจ้�งเข�ในร�ค�ถูก เร�ส�ม�รถที่จะขจัดปัญห�นี้ 

โดยเอ�ที่ดินนี้ ม�จัดสรรอย่�งยุติธรรม อย่�งที่มีก�รตั้งอย่�งที่เรียกว่� นิคม 

หรือที่เรียกว่�หมู่หรือกลุ่ม หรือสหกรณ์ก็ต�ม ก็จะทำ�ให้คนที่มีชีวิตอย่�งแร้นแค้น 

ส�ม�รถที่จะพัฒน�ตัวเองขึ้นม�ได้...”

                                        พระบรมร�โชว�ท พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
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 นิคมสร้างตนเองเป็นสวัสดิการสังคม ซึ่งดำาเนินการมาพร้อมการก่อตั้งกรมประชาสงเคราะห์และเป็น

กลไกหนึ่งของรัฐที่ร่วมแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และความมั่นคงของชาติมาทุก

ยุคทุกสมัย โดยมีเป้าหมายที่การพัฒนาสมบูรณ์แบบ  ตามวิสัยทัศน์ที่กองนิคมสร้างตนเองกรมประชาสงเคราะห์ 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้ตั้งไว้ที่..........

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว  นิคมสร้างตนเองได้จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑

รวม ๕๙ นิคม จากนิคมแรก คือนิคมสร้างตนเอง

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ในปี  ๒๔๘๓ จนถึงนิคม

สุดท้าย พื้นที่ที่ได้รับการ จัดสรรเป็นพื้นที่ป่าห่างไกล

ความเจริญพื้นที่ในเขตจังหวัดชายแดนพื้นที่สีแดง เขต

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ยากนักที่จะพัฒนา แต่ด้วย

พระเนตรอันกว้างไกลสมาชิกนิคมสร้างตนเองจึงได้รับ

เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ หลายครั้ง หลายแห่งตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา  

แต่ละครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำาเนิน พระองค์ได้พระราชทาน พระราชดำาริแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือที่จะ

พัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกนิคมให้ดีขึ้นแก่ข้าราชบริพาร

 และเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบัิตงิานในนิคมสรา้งตนเอง

กองนิคมสร้างตนเอง  กรมประชาสงเคราะห์  กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคมหลากหลายด้าน หลากหลาย

โครงการครอบคลุมงานพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งนิคม

สร้างตนเองได้นำากระแสพระราชดำารัสมาดำาเนิน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  เพื่อสนอง

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในนิคมสร้างตนเอง

 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  ถือกำาเนิดนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขึ้นเถลิงถวัลย์

ราชสมบัติได้ไม่นาน  โดยระยะแรกทรงดำาเนินการศึกษาค้นคว้าและทดลองเป็นการส่วนพระองค์  ก่อนขยายผล

ไปยังพื้นที่รอบๆ  ที่ประทับในส่วนภูมิภาค  จากนั้นจึงขยายไปสู่สังคมเกษตรกรรมทั่วประเทศ  ภายใต้หลักการ

สำาคัญที่ว่า  

 “โครงการฯต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท่ีราษฎรกำาลังเดือดร้อนอยู่อย่างรีบด่วนและมีผลในระยะยาว

โดยที่การพัฒนานั้นต้องเป็นไปตามลำาดับขั้นตอนความจำาเป็นและประหยัด  ผู้ที่ได้รับประโยชน์ประชาชน

ต้องสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจะทรงติดตามผลการดำาเนินกลับไปยังโครงการฯ ทุกครั้งที่มีโอกาส”

 ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ๘ นิคม  จำานวน  

๘๖ โครงการ แยกออกเป็นประเภทต่างๆ ตามสัดส่วนของจำานวนโครงการทั้งหมด  ๕  ประเภท ดังนี้

สุคีริน	 ศรีสาคร	 ธารโต	 พัฒนาภาคใต้	 โคกโพธิ์	 ประจวบคีรีขันธ์		ทุ่งสาน	 เลี้ยงไหม

		นราธิวาส	 				ยะลา	 ปัตตานี	 	 พิษณุโลก		สุรินทร์

นิคมสร้างตนเอง/จังหวัด

โครงการ/

จำานวน 

ร้อยละ

๑.พัฒนาแหล่งน้ำา  ๘ ๑ - - - ๑ - - ๑๑.๖๓

๒.พัฒนาสิ่งแวดล้อม		 ๖	 ๓	 -	 -	 ๔	 -	 -	 -	 ๑๐.๔๗

๓.พัฒนาการเกษตร	 							๑๒	 ๔	 ๒	 -	 ๓	 ๓	 ๑	 ๑	 ๓๑.๓๙

๔.พัฒนาอาชีพเสริมรายได้	 ๖	 ๘	 ๒	 -	 ๒	 ๒	 -	 -	 ๒๔.๔๒

๕.พัฒนาการศึกษาและ	 ๖	 ๘	 ๒	 ๑	 -	 -	 -	 -	 ๒๒.๐๙

		สวัสดิการสังคม	 	 	 	 	 	 	 	 	
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โครงการพัฒนาแหล่งน้ำา

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น 

“ปราชญ์แห่งน้ำา” ด้วยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าน้ำาเป็นหัวใจของ

การพัฒนาเกษตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

จัดแบ่งเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำา เพ่ือผลิตไฟฟ้าและจัดระบบชลประทาน

โดยการสร้างเข่ือน การแก้ปัญหาและบรรเทาอุทกภัย  อาทิ โครงการ

แก้มลิง และการพัฒนาแหล่งน้ำาเพ่ือการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเอง

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อการเพาะปลูก และการจัดหาน้ำาสะอาดให้

ราษฎร โดยดำาเนินการใน ๓ นิคม ในลักษณะทดน้ำา และอ่างเก็บน้ำา  

โดยความร่วมมือจากกรมชลประทาน

โครงการพัฒนาการเกษตร

 “...เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว  รายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความ

เจริญด้านต่างๆ  เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่จึงอาจกล่าวได้ว่า  ความเจริญของประเทศต้องอาศัย

ความเจริญของการเกษตรเป็นสำาคัญ  และงานทุกๆ  ฝ่ายจะดำาเนินก้าวหน้าไปได้เพราะการเกษตรของเราเจริญ...”  

พระบรมราโชวาท วันที่ ๙ กรกฎาคม  ๒๕๐๗

 ด้วยความเป็นกษัตริย์เกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำาริที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้

สามารถพึ่งตนเองได้  และสนับสนุนความเจริญในระดับสังคมท้องถิ่นสู่ระดับประเทศโครงการพัฒนาการเกษตร

ในนิคมสร้างตนเองทั้ง  ๒๗ โครงการ  ครอบคลุมทั้งด้านพืช และสัตว์

 เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๘ ทรง

เสด็จเยี่ยมสมาชิกนิคมสร้างตนเองสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส การเสด็จพระราชดำาเนิน

เป็นไปด้วยความยากลำาบาก ดังตอนหนึ่งใน

พระราชดำารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรม

ราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานเล่าความหลัง

ให้ฟังเมื่อ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๔๑  ความว่า

 “...ก่อนน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เม่ือ ๒๐ กว่าปีเสด็จไปครั้งแรก ท่านทุกข์ยาก

มากกว่าจะเสด็จไปถึง ถนนก็เป็นดินโคลนลื่น

ขนาดใช้รถจิ๊บกว่าจะไปถึงก็แย่แล้วทางเข้าออก

ยากลำาบากเหลือเกิน...”
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัสกับ นายประมูล จันทรจำานง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 

และนายทรงธรรม์ สวนียะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  ในขณะนั้น  ให้นิคมขยาย

พื้นที่ปลูกข้าวไว้บริโภค เพราะเส้นทางคมนาคม เข้าออกพื้นที่ทุรกันดารมาก ด้วยเป็นพื้นที่เชิงเขา โดยประสาน

กับกรมชลประทานในการดำาเนินการสร้างฝายทดน้ำา

 บริเวณคลองน้ำาไอกาเน๊ะเพ่ือให้ปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีและให้นิคมพิจารณาปรับปรุงพ้ืนที่ทำานาบริเวณ

บ้านยาเต๊ะและทรงให้จัดทำาโครงการธนาคารข้าว  เพื่อให้มีฉางข้าวเก็บข้าวไว้บริโภค

 โดยนำาระบบธนาคารข้าวมาใช้ในการช่วยเหลือสมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

และนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบโครงการโรงสีข้าวพระราชทาน อีกด้วย

 ปัจจุบันพื้นที่โครงการนาข้าวขั้นบันไดบางส่วนได้พัฒนามาเป็นการปลูกยางพารา  และไม้ผลเศรษฐกิจ  

ซึ่งยังคงหลักการปลูกพืชขั้นบันได เพ่ือลดการสูญเสียหน้าดินตามแนวพระราชดำาริของพระองค์ และขยายผล

ความสำาเร็จไปสู่สมาชิกนิคมที่อยู่ในเขตพื้นที่ลาดชันในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ12



โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ (โครงการศิลปาชีพพิเศษ)

 โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพเสริมราย

ได้ในนิคมสร้างตนเอง  ดำาเนินการในรูปแบบโครงการ

ศิลปาชีพพิเศษสืบเ น่ืองจากครั้ งที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชดำาเนินแปรพระราชฐาน  ณ พระตำาหนัก

ทักษิณราชนิเวศน์  จังหวัดนราธิวาส  เมื่อปี  ๒๕๑๖  

ทรงเล็งเห็นความยากลำาบากของราษฎรจึงดำาริก่อตั้งศูนย์

ศิลปาชีพในจังหวัดนราธิวาส  เพ่ือเสริมสร้างรายได้ด้วย

หัตถกรรมท้องถิ่น  ซึ่งได้ขยายผลเข้าสู่นิคมสร้างตนเองทางภาคใต้รวม  ๒๑  โครงการ  ดังความตอนหนึ่ง

ในพระราชดำารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เมื่อ  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๑

   “สำาหรับที่ข้าพเจ้าพูดถึงคนไทย  ชาวไทยอิสลามที่มีน้ำาใจงดงามมากคือชาวอำาเภอสุคิรินที่ติดชายแดน

ไทย-มาเลเชีย  ก่อนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อ ๒๐  กว่าปี  เสด็จไปครั้งแรก  ท่านทุกข์ยากมากกว่า

จะเสด็จไปถึง  ถนนก็เป็นดินโคลนลื่น ขนาดใช้รถจิ๊บกว่าจะไปถึงก็แย่แล้ว ก็มีนิคมสร้างตนเองที่นั่น  ประกอบ

ไปด้วยชาวอีสาน ชาวไทยทางใต้ต่างๆ  ไทยอิสลาม  ไทยพุทธ คนอีสาน ซึ่งทางการได้แบ่งพื้นที่ให้สำาหรับ

ทำานา ทำาไร่ เพราะว่าที่เดิมที่เขาอยู่  เขาไม่มีนามีไร่ พอเขารู้ว่าที่นี่  สุคิรินตั้งนิคมขึ้นสำาหรับชาวบ้านทีย่ากจน  

เขาก็อาสามาครั้งแรก มาใหม่ๆ น้ำาตาร่วงกันเป็นแถว เพราะว่าทางเข้าออกลำาบากเหลือเกิน ซ้ำามีช้างป่ามีอะไร

เขาบอกว่าไหนจะสู้กับปัญหาการเงินแล้วยังต้องสู้กับช้างอีก ต้องคอยหลบหลีกช้าง  เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าไปพบเขายิ้ม

แย้มแจ่มใสแล้วก็มีกำาลังใจ แล้วยังมาขอพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอขยายพื้นที่นิคมสำาหรับ

ลูกหลานของเขาก็เกิดมีศรัทธาขึ้น แล้วศรีบุญของเขาพี่เขาทำานอกจากทำานาแล้ว เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูแล้ว เขาก็ยัง

ทำาเกี่ยวกับสานลิเภา เส้นลิเภา สวยงามมาก  แล้วก็ยังมีการทอผ้า  มีการปั้น  แกะสลัก  ฝีมือดีทั้งนั้นเลย...”

 สำ าหรับโครงการที่ ขยาย พ้ืนที่ นิคม

สำาหรับลูกหลานสมาชิกนั้น  ดำาเนินการภายใต้

โครงการหมู่บ้านศิลปาชีพในนิคมสร้างตนเอง

สุคิรินซึ่งรู้จักกันในนาม	“บ้านเล็กในป่าใหญ่”	

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำานวน  ๕๐  ครอบครัว  

จัดสรรที่ทำากินให้ครอบครัวละ ๔-๕ ไร่ พื้นที ่

๒๕๐ ไร่ รวมที่สาธารณประโยชน์ ของหมู่บ้าน 

ตั้งขึ้นที่หมู่ ๑ ตำาบลภูเขาทอง อำาเภอสุคิริน 

จังหวัดนราธิวาส และจัดสร้างบ้านเรือนสมาชิก

สาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมอาชีพเกษตร

ผสมผสานควบคู่กับการทำาศิลปหัตถกรรมใน

ครัวเรือนตามศักยภาพของพ้ืนที่และความ

เป็นอยู่ของสมาชิกนิคม
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  โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาด้านการศึกษาและสวัสดิการสังคม

 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เป็นโครงการที่มีความสำาคัญ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร  อาทิ  โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและ

น้ำาร่วมกับ  สำานักงาน  กปร.  โครงการขยายพันธุ์ไผ่ศรีสุกและหวายบ้านกะลูปี โครงการปลูกป่าถาวรใน

นิคมสร้างตนเอง  โครงการป่ารักษ์น้ำา  โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า  โครงการบำารุงรักษาป่าธรรมชาติและปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ  โครงการปลูกหวายเล็ก  ซึ่งเมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๓๗  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม

ราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำาเนินเพ่ือทรงประกอบพระราชกรณียกิจปลูกหวายในพ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง

ศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าพระนามาภิไธยภาคใต้พื้นที่ส่วนที่ ๒ ป่าบาลา-ฮาลา

 ในการนั้น ทรงสอบถามอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ (นายอำาพล สิงหวินท์) ว่า “...ในพื้นที่ป่ามผีู้

เชี่ยวชาญมาสำารวจพืชสมุนไพรบ้างหรือไม่ โดยทรง

ปรารภว่าในพ้ืนที่ป่าแห่งน้ีน่าจะมีพืชสมุนไพรหลาย

ชนิด...” จึงเป็นที่มาของการปลูกพืชสมุนไพรในนิคม

สร้างตนเองศรีสาคร ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์ได้ขยาย

ผลโครงการไปสู่นิคมสร้างตนเอง ทั่วประเทศทั้งในรูปแบบ

แปลงสาธิต/ทดลอง และขยายไปสู่สมาชิกนิคมเพื่อสร้าง

รายได้ ลดรายจ่ายด้านค่าสารเคมีเพื่อการเกษตร ค่า

รักษาพยาบาล อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมือง

ของไทยอีกด้วย

 “...การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณภาพของบุคคล  

ถ้าสังคมบ้านเมืองได้ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้ครบถ้วนพอเหมาะกับทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะ

มีพลเมืองที่มีคุณภาพ  ซึ่งสามารถธำารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้  และพัฒนาให้ก้าวต่อไปได้

ตลอด...”พระราชดำารัส  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๐๔

 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำาคัญของ

การศึกษาและสวัสดิการสังคม ครั้งเสด็จยังนิคมสร้างตนเองสุคิริน ทรงมีพระราชดำาริกับพลเอกสิทธิ จิรโรจน์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘  ตุลาคม  ๒๕๒๗

 “ให้เน้นการสร้างโรงเรียนสำาหรับเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ได้ทรง

ริเริ่มและอุปถัมภ์ไว้รวมทั้งวิธีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้ทรงดำาเนินการอยู่”

 “...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในนิคมสร้างตนเองจึงกำาเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  

และสติปัญญา และการแบ่งเบาภาระ  ทำาให้บิดา  มารดา  ผู้ปกครองมีเวลาประกอบอาชีพหารายได้เพิ่มมากขึ้น  

และเมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๒๙  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระกระแส

รับสั่งว่า...”

 “...ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำาเนินการอยู่แล้วให้ดำาเนินการต่อไป...”
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 พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในนิคมสร้างตนเองเสมอมา

 เหล่านี้คือน้ำาพระราชหฤทัยที่หลั่งรินสู่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่เป่ียม

ล้นด้วยความรักความห่วงใยราษฎรอย่างแท้จริง สมาชิกนิคมสร้างตนเองตระหนักเสมอว่าเป็นวาสนาอย่างสูงสุด

แล้วที่ได้เกิดมาในผืนแผ่นดินไทย ใต้บารมีปกเกล้าชาวนิคม

 ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลสมัย  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเจริญ

พระชนมพรรษาครบ  ๗  รอบ  ชาวไทยทั้งหลายใต้พระบารมีปกเกล้า  ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได้นี้ กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในนาม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอพระบรมราชานุญาตอันเชิญโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาริในนิคมสร้างตนเอง ที่พระราชทานให้ทุกไทยในนิคมสร้างตนเองได้กินดีอยู่ดี  นำาเสนอทุกประชา

ไทยได้มีโอกาสชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ  และพระบารมีของพระองค์พระประมุขเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

ปวงชนชาวไทย
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ส่วนที่ ๒
ประวัติความเป็นมา 

การจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง



๗๕ ปี ก้าวย่างของงานนิคมสร้างตนเอง

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม
อดีตนายกรัฐมนตรี

ผู้ก่อตั้งและดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์  คนที่ ๑

 เลข  ๗๕  หากเป็นเลขอายุคนก็นับเป็นคนที่เข้าสู่วัยชรา  หากรับราชการก็ถึงเวลาเกษียณอายุพัก

ผ่อนหากนับเวลาก็เข้าข่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์  สามารถนำามาเป็นบทเรียนสำาหรับคนรุ่นหลัง  ดังคำากล่าว

ที่ว่า  “มองอนาคตจากอดีต”

 ๒๔๘๓ คือตัวเลขปี  พ.ศ.  ที่นิคมสร้างตนเองกำาเนิดขึ้น  พร้อมกับกรมประชาสงเคราะห์และเข้ามามี

บทบาท เข้ามาเป็นกลไกที่รัฐบาลใช้พัฒนาประเทศ เป็นกุศโลบายเพื่อการพัฒนาชนบทในลักษณะยิงปืน

นัดเดียวได้นกสองตัว ด้วยงานนิคมสร้างตนเอง นอกจากจะเป็นการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบทั้งด้านการจัดรูป

ที่ดิน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยอาชีพภาคการเกษตร การพัฒนาสังคม  

การเมือง การปกครอง สามารถรองรับนโยบายของรัฐทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ยากไร้ขาดที่ดิน

ทำากิน เปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้สร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคง ลดปัญหาชุมชนแออัดให้สังคมเมือง แล้วยัง

เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้พื้นที่ป่ารกร้าง เสื่อมโทรมโดยพัฒนาจนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสีเขียว รองรับการปฏิวัติ

เขียวซึ่งรัฐนำาภาคเกษตรมานำาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกต่อหนึ่ง ซึ่งเดิมที ฯพณฯจอมพล ป. พิบูล

สงคราม เรียกงานนี้ว่า “นิคมสร้างครอบครัว”
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๑. ประวัติความเป็นมาของนิคมสร้างตนเอง

 งานนิคมสร้างตนเองเป็นบริการสวัสดิการสังคมรูปแบบหน่ึงซ่ึงได้ดำาเนินการมาพร้อมกับการก่อตั้งกรม

ประชาสงเคราะห์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ (ปัจจุบันคือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) โดย ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูล

สงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีแนวความคิดที่จะนำาเอาที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์

คนยากไร้ให้ได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำากินในลักษณะชุมชนท่ีเป็นระเบียบและพัฒนาให้มีรายได้และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น แล้วให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแห่งนั้น ชุมชนที่เป็นระเบียบซึ่งเกิดขึ้นนี้เรียกว่า “นิคมสร้างตนเอง” และ

ราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเรียกว่า “สมาชิกนิคม” นิคมสร้างตนเองแห่งแรกที่ได้จัดตั้งขึ้นในระยะเวลานั้น 

ได้แก่ นิคมสร้างตนเองในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓ มี

พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานเปิด

 การจัดต้ังนิคมสร้างตนเองในระยะแรกมีีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือช่วยเหลือราษฎรยากจนที่ขาดแคลน

ที่ดินทำากิน และเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพเข้ามาหางานทำาในเมืองจนเกิดปัญหาสังคมเมือง แต่หลังจากได้

มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจซึ่งปรากฏรูปแบบชัดเจน เม่ือมีการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑ 

(พ.ศ.๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) เป็นต้นมา การจัดนิคมสร้างตนเองได้ถูกนำามาใช้เป็นกลไกหรือเครื่องมือของรัฐใน

การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและความมั่นคงของชาติ โดยการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและอำานวยความสะดวกในการเข้าพัฒนาชนบท จำาแนกรูปแบบการตั้ง

นิคมตามสถานการณ์ของบ้านเมืองแต่ละยุคสมัย

 เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๔ ได้มุ่งเน้นที่การสร้างความเจริญเติบโตทาง

ด้านเศรษฐกิจและอำานวยความสะดวกในการเข้าไปพัฒนาชนบทและแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 

เท่ากับเป็นการสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิฝ่ายตรงข้ามที่ประกาศใช้การต่อสู้ด้วยกำาลังในระยะนั้น นอกจากนี้

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๙) ได้กำาหนดที่จะเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร

ไม่ต่ำากว่าร้อยละ ๕ ต่อปี โดยมีมูลค่าเพิ่มจาก ๓๗,๒๘๗ ล้านบาท ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ เป็น ๔๗,๗๖๐ ล้านบาท 

ในปี พ.ศ.๒๕๑๙

 การมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบที่รัฐบาล

ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขตามมาหลายประการ เช่น การอพยพราษฎรเขตน้ำาท่วมจากการสร้างเขื่อน ปัญหา

ความมั่นคงในเขตพื้นที่กองทัพภาคต่างๆ และปัญหาในเขตชายแดนภาคใต้ เป็นต้น นอกจากนี้การมุ่งที่จะเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ตามเป้าหมาย จำาเป็นต้องอาศัยหน่วยผลิตขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกลไก

สำาคัญที่รัฐบาลนำามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา คือ “งานนิคมสร้างตนเอง”
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๒. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง

๓. ประเภทของนิคมสร้างตนเอง

 ๑. เพื่อจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเป้าหมายอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพ และอยู่อาศัย

ในนิคมสร้างตนเองอย่างเป็นระเบียบและถาวร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นเป็นของตนเอง

อย่างเป็นระเบียบและเป็นมรดกตกทอดไปสู่บุตรหลาน

 ๒. เพื่อพัฒนานิคมในด้านต่างๆ ให้สมาชิกนิคมมีรายได้และความเป็นอยู่สูงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถ

ช่วยตนเองและชุมชนได้

 ๓. เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในลักษณะโครงการพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไข

ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์)ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองในรูป

แบบและลักษณะต่างๆ จนถึงปัจจุบันนี้รวมทั้งสิ้น ๕๙  นิคมฯใน ๔๑ จังหวัด ต่อมาได้ถอนสภาพนิคมมอบให้

จังหวัดดำาเนินการแล้ว ๑๕ นิคมฯ ปัจจุบันคงเหลือนิคมสร้างตนเองที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๔๔ นิคมฯใน  ๓๕  

จังหวัด  จำาแนกประเภทนิคมตามลักษณะการช่วยเหลือออกได้เป็น  ๕ ประเภท ดังนี้

๑. นิคมสร้างตนเองในลักษณะช่วยเหลือราษฎรโดยทั่วไป   

 ราษฎรยากจน เช่น ราษฎรจากแหล่งเสื่อมโทรม ราษฎรที่ถูกทางราชการสั่งยกเลิกอาชีพ ราษฎรที่ถูก

ขับไล่จากการใช้ที่ดินของทางราชการ เป็นต้น นิคมลักษณะนี้ มีจำานวน ๑๕ นิคม  ในท้องที่ ๑๔ จังหวัด ได้แก่      

 ๑.  นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 

     ๒.  นิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี 

 ๓.  นิคมสร้างตนเองตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์   

     ๔.  นิคมสร้างตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๕.  นิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง  

 ๖.  นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา 

 ๗.  นิคมสร้างตนเองพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   

     ๘.  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ  จังหวัดอุดรธานี 

 ๙.  นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑๐. นิคมสร้างตนเองขุนทะเล  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ๑๑. นิคมสร้างตนเองเทพา  จังหวัดสงขลา

 ๑๒. นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 

 ๑๓. นิคมสร้างตนเองธารโต  จังหวัดยะลา  

 ๑๔. นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 

     ๑๕. นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล  จังหวัดกำาแพงเพชร 
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๒. นิคมสร้างตนเองในลักษณะช่วยเหลืออพยพราษฎรจากเขตน้ำาท่วม   

          จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘  ตุลาคม ๒๕๐๖ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อน จาก

การสร้างเขื่อนชลประทาน เข่ือนพลังงาน หรือเข่ือนเอนกประสงค์ทุกแห่ง นิคมฯ ลักษณะนี้มีจำานวน ๑๑ นิคมฯ  

ในท้องที่ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ 

 ๑.  นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล  จังหวัดเชียงใหม่   

 ๒.  นิคมสร้างตนเองกิ่วลม  จังหวัดลำาปาง 

 ๓.  นิคมสร้างตนเองลำาน้ำาน่าน  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 ๔. นิคมสร้างตนเองกระเสียว  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๕.  นิคมสร้างตนเองลำาปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์       

 ๖.  นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง  จังหวัดอุดรธานี 

 ๗.  นิคมสร้างตนเองลำาน้ำาอูน  จังหวัดสกลนคร    

 ๘.  นิคมสร้างตนเองโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำาภู 

 ๙.  นิคมสร้างตนเองลำาตะคอง  จังหวัดนครราชสีมา 

 ๑๐. นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 ๑๑. นิคมสร้างตนเองลำาโดมน้อย  จังหวัดอุบลราชธานี 

๓. นิคมสร้างตนเองในลักษณะช่วยเหลือราษฎรในเขตจังหวัดชายแดน
 และเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

 จัดต้ังข้ึนเพ่ือความม่ันคงของชาติและให้การบำารุงขวัญราษฎรท่ีอยู่ห่างไกลตามแนวชายแดนและอยู่

ในเขตปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยให้ความช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา   

สาธารณสุข สาธารณูปโภคต่างๆ และจัดกำาลังป้องกันรักษาความสงบ นิคมฯลักษณะนี้มี จำานวน ๙  นิคมฯ 

ในท้องที่  ๙ จังหวัด ได้แก่ 

 ๑. นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

 ๒. นิคมสร้างตนเองคำาสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 

 ๓. นิคมสร้างตนเองปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  

 ๔. นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ๕. นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๖. นิคมสร้างตนเองคลองน้ำาใส  จังหวัดสระแก้ว 

 ๗. นิคมสร้างตนเองควนขนุน  จังหวัดพัทลุง       

 ๘. นิคมสร้างตนเองพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ๙. นิคมสร้างตนเองลำาโดมใหญ่  จังหวัดอุบลราชธานี 
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๔. นิคมสร้างตนเองในลักษณะช่วยเหลือราษฎรเพื่อเป้าหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจ

๕. นิคมสร้างตนเองในลักษณะพิเศษเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาในทางปกครอง

 จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๐๔  เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ จังหวัด ในท้องที่มีการปกครองเข้าไปไม่ถึง โดยการอพยพราษฎรไทยพุทธไปอยู่ร่วม

กับราษฎรไทยมุสลิมและส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางด้านสาธารณูปโภคและอาชีพ นิคมฯลักษณะนี้มีจำานวน ๕ นิคมฯ 

ในท้องที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ 

 ๑.  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  จังหวัดสตูล 

 ๒.  นิคมสร้างตนเองสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

 ๓.  นิคมสร้างตนเองศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส   

 ๔.  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  จังหวัดยะลา 

 ๕.  นิคมสร้างตนเองเบตง  จังหวัดยะลา 

 จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรได้รู้จักอาชีพใหม่ๆ ที่คนไทยไม่คุ้นเคย ซึ่งสามารถยึดเป็นพื้นฐานที่มี

ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและขยายให้กว้างขวางต่อไปในอนาคต และเพ่ือแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎร

และระหว่างราษฎรกับราษฎร นิคมฯลักษณะนี้มี  จำานวน ๔ นิคมฯ ในท้องที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ 

 ๑.  นิคมสร้างตนเองปากจั่น  จังหวัดระนอง  

 ๒.  นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม  จังหวัดสุรินทร์ 

 ๓.  นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน  จังหวัดพิษณุโลก         

 ๔.  นิคมสร้างตนเองบางระกำา  จังหวัดพิษณุโลก (พื้นที่ครอบคลุม จ.สุโขทัย กำาแพงเพชร และพิจิตร) 
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สำาหรับนิคมสร้างตนเองที่ถอนสภาพให้จังหวัดดำาเนินการ จำานวน ๑๕  นิคม  ได้แก่

๑. นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร จังหวัดเพชรบุรี

๒. นิคมสร้างตนเองทับกวาง จังหวัดสระบุรี

๓. นิคมสร้างตนเองเขาบ่อแก้ว จังหวัดนครสวรรค์

๔. นิคมสร้างตนเองบึงพาด จังหวัดอุตรดิตถ์

๕. นิคมสร้างตนเองบ้านโตก  จังหวัดเพชรบูรณ์

๖. นิคมสร้างตนเองสาริกา  จังหวัดนครนายก

๗. นิคมสร้างตนเองห้วยทับทัน จังหวัดสุรินทร์ 

๘. นิคมสร้างตนเองถลาง  จังหวัดภูเก็ต 

๙. นิคมสร้างตนเองบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๐. นิคมสร้างตนเองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๑. นิคมสร้างตนเองร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๒. นิคมสร้างตนเองสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๓. นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม จังหวัดสระบุรี 

๑๔. นิคมสร้างตนเองแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 

๑๕. นิคมสร้างตนเองปรือใหญ่  จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. การจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง

 ๔.๑ การสำารวจและการเลือกที่ดิน
 เมื่อกรมประชาสงเคราะห์จะดำาเนินการจัดตั้งนิคม หรือคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งนิคมขึ้นในท้องที่ใด กรม

ประชาสงเคราะห์จะต้องขอความร่วมมือกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดคณะกรรมการสำารวจและ

เลือกที่ดิน ที่กำาหนดจะตั้งนิคม เพื่อให้ทราบข้อมูลต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ที่ดินจัดตั้งนิคม

ต้องมีเนื้อที่อย่างต่ำา ๕,๐๐๐ ไร่ บริเวณที่ดินมีอาณาเขตติดต่อหรือย่านชุมชนเพียงใด (หมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ

หรือจังหวัด) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในบริเวณที่มีแหล่งน้ำาตลอดปีหรือไม่ เกิดภัยธรรมชาติหรือไม่ ฯลฯ

 ๔.๒ จัดทำาโครงการจัดตั้งนิคม
 กรมประชาสงเคราะห์จะจัดทำาโครงการเสนอหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา โครงการ

ประกอบด้วย แผนผังการจัดที่ดิน หลักเกณฑ์การจัดที่ดิน วัตถุประสงค์การจัดตั้งนิคม

 ๔.๓ การจำาแนกประเภทที่ดิน
 ข้อมูลที่คณะกรรมการสำารวจและเลือกที่ดินที่ได้ก็นำาเสนอคณะอนุกรรมการจำาแนกประเภทที่ดิน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนำาเสนอคณะกรรมการจำาแนกประเภทที่ดิน พิจารณาพื้นที่ส่วนใดเหมาะสมกบั

การเกษตร พื้นที่ส่วนใดควรกำาหนดเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ป่าและความชุ่มชื้นของดิน (ป่าไม้ส่วนกลาง 

๒๐%) แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำาแนกออกพื้นที่ป่าสงวนแล้วเสนอคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ เพื่อ

พิจารณาให้กรมประชาสงเคราะห์นำาพื้นที่ไปดำาเนินการจัดตั้งนิคม

 ๔.๔ การขอใช้พื้นที่จัดตั้งนิคม
 กรมประชาสงเคราะห์จะต้องขออนุญาตใช้ที่ดินต่อหน่วยงานราชการที่เป็นผู้มีอำานาจดูแลที่ดินนั้น เพื่อ

ให้คณะเจ้าหน้าที่นิคมเข้าไปดำาเนินการสำารวจรังวัด จัดทำาแผนที่และดำาเนินงานในเบื้องต้น ในระหว่างที่ยังไม่

ได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคม
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๕. การพัฒนานิคมสร้างตนเอง

 งานนิคมสร้างตนเองดำาเนินการในลักษณะพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบเน้นให้สมาชิกนิคมมีส่วนร่วมโดย

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามผล

 ๕.๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 เพื่ออำานวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ชุมชน ได้แก่ การสร้างถนนเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน

ภายในนิคม และถนนติดต่อชุมชนภายนอก เพื่อเพิ่มเส้นทางคมนาคมและเส้นทางลำาเลียงผลผลิตไปจำาหน่าย 

การจัดหาแหล่งน้ำาบริโภคใช้สอย เช่น การขุดบ่อน้ำาผิวดิน การขุดบ่อบาดาล และระบบประปา เพื่อให้มีน้ำาใช้

อย่างพอเพียงตลอดปี และจัดสร้างระบบชลประทานขนาดเล็กหรือการพัฒนาแหล่งน้ำาต่างๆ เช่น อ่างเก็บน้ำา 

ฝายน้ำาล้น สระน้ำา เพื่อเน้นการส่งเสริมให้สมาชิกนิคมสามารถประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักได้

ตลอดฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ผังจัดสรร และหมู่บ้านเดิม และจัดบริการสาธารณะอื่นๆ 

เช่น โรงเรียน สถานีอนามัยตำาบล สถานีตำารวจ ตลาดและย่านการค้าของชุมชนในนิคม 

 ๕.๒ การพัฒนาอาชีพครบวงจร
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ กำาหนดให้สมาชิกนิคมต้อง

ใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์เฉพาะเพื่อทำาการเกษตร ดังนั้นกรมประชาสงเคราะห์จึงได้นำารูปแบบ

ของการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะครบวงจร เพื่อให้สมาชิกนิคมมีรายได้สูงขึ้นอย่างมั่นคงจนสามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ดังภาพต่อไปนี้

สมาชิกนิคมมีอาชีพราย
ได้อย่างมั่นคง

พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ฯลฯ

พัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อการเกษตร

เทคโนโลยีทันสมัยและ
เหมาะสมกับพื้นที่

การแนะนำาส่งเสริมให้ความรู้อย่าง
ถูกต้องทันสมัยทั้งในด้านการผลิต
และตลาด

การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อรับซื้อวัตถุดิบและ
เป็นแหล่งจ้างแรงงาน

การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนและนอกภาคเกษตร

เพื่อเพิ่มรายได้

ให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำา
ระยะสั้น/ยาว
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 ๕.๓ การพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 มุ่งให้ครอบครัวและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี หรือได้รับการตอบสนองความต้องการตามสิทธิขั้นพื้น

ฐานที่ควรจะได้รับ

จัดบริการสวัสดิการสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาส

มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์
ของตนเอง

สร้างกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษา สาธารณสุข 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ
และรายได้

จัดตั้งกลุ่มด้านสวัสดิการสังคม 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
พัฒนาสาธารณประโยชน์ 

คุณภาพชีวิตที่ดี

 ๕.๔ การพัฒนาการเมืองการปกครอง
 ได้กำาหนดรูปแบบการปกครองในนิคมสร้างตนเองโดยแบ่งพื้นที่เป็นเขต มีหัวหน้าเขตซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งของสมาชิกนิคม และคณะกรรมการส่งเสริมเขตรับผิดชอบการปกครอง ในเขตพื้นที่ของตนเองภาย

ใต้การส่งเสริมสนับสนุนของเจ้าหน้าที่นิคม เพื่อให้สมาชิกนิคมได้เรียนรู้ระบบการปกครองนิคมตามแนวทาง

ประชาธิปไตย และเน้นการวางรากฐานก่อนที่จะมอบให้จังหวัดรับไปดำาเนินงานในรูปของการปกครองท้องที่ต่อไป

 ๕.๕ การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
 ตามวัตถุประสงค์ของการจัดนิคมสร้างตนเอง นอกจากจะเน้นการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรแล้ว ยังจะ

ต้องดำาเนินการให้สมาชิกนิคมได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลาน ซึ่ง

ตามมาตราที่ ๑๑ และ ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ได้กำาหนดเงื่อนไขหลัก

เกณฑ์ว่า “เมื่อสมาชิกนิคมได้ทำาประโยชน์ในที่ดินแล้ว และได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่า ๕ ปี ทั้งได้

ชำาระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปและชำาระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว ให้ออก

หนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ให้แก่ผู้นั้น ซึ่งผู้ได้รับหนังสือแสดงการทำาประโยชน์แล้ว จะไปขอให้ออก

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์สำาหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ แต่ภายใน ๕ ปี 

นับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ที่ดิน ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์จะโอนที่ดินไห้ยังผู้อื่น

ไม่ได้ นอกจากการตกทอดโดยทางมรดก
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๖. ขั้นตอนและวิธีการจัดนิคมสร้างตนเอง

 การดำาเนินการจัดนิคมสร้างตนเอง มีขั้นตอนสำาคัญ ๔ ขั้นตอน ดังนี้

 ๖.๑ ขั้นเตรียมการ
 ๑)  ทำาโครงการเสนอคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

 ๒) เสนอสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

  และสังคมแห่งชาติ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาฯ

 ๓)  ตั้งคณะกรรมการสำารวจคัดเลือกพื้นที่

 ๔)  เสนอกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่

 ๕)  เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จำาแนกออกเป็นที่จัดสรร

     ๖)  ขอออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมฯ

 ๖.๒ ขั้นดำาเนินการ 
 ๑) วางผังนิคม

  - ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินสำารวจและวิเคราะห์ดิน

  - แบ่งพื้นที่และวางผังแปลงที่ดิน

 ๒)  คัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคม (ตามมาตรา ๒๒ ของ พระราชบัญญัติจัด ที่ดินเพื่อการครองชีพ 

  พ.ศ.๒๕๑๑)   

  - สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ เป็นหัวหน้าครอบครัว

  - ประพฤติดี ปฏิบัติตามระเบียบ ขยัน ร่างกายสมบูรณ์

  - ไม่วิกลจริตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

  - ไม่มีที่ดินทำากินเป็นของตนเอง หรือมีเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ

  - ไม่มีอาชีพอย่างหนึ่งอย่างใดในขณะนั้นพอแก่การครองชีพ
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๖.๓ ขั้นพัฒนาและถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง 
 ดำาเนินการในลักษณะพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ

 (๑)	การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่ออำานวยความ

สะดวกและปลอดภัยให้แก่ชุมชน ได้แก่ การสร้างถนนเชื่อมติดต่อ

ระหว่างหมู่บ้านภายในนิคมฯและถนนติดต่อชุมชนภายนอกเพ่ือเพ่ิม

เส้นทางคมนาคมและเส้นทางลำาเลียงผลผลิตไปจำาหน่าย การจัดหา

แหล่งน้ำาบริโภคใช้สอย เช่น การขุดบ่อน้ำาผิวดิน การขุดบ่อบาดาล 

และระบบประปา เพื่อให้มีน้ำาใช้อย่างพอเพียงตลอดปี และจัดสร้าง

ระบบชลประทานขนาดเล็กหรือการพัฒนาแหล่งน้ำาต่างๆ เช่น อ่าง

เก็บน้ำา ฝายน้ำาล้น สระน้ำา เพื่อเน้นการส่งเสริมให้สมาชิกนิคมสามารถประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพ

หลักได้ตลอดฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ผังจัดสรรและจัดบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น โรงเรียน 

สถานีอนามัยตำาบล สถานีตำารวจ ตลาด และย่านการค้าของชุมชนในนิคมฯ

 (๒)	 การพัฒนาอาชีพครบวงจร ตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อ การครองชีพ พ.ศ.

๒๕๑๑ กำาหนดให้สมาชิกนิคมต้องใช้ที่ดิน ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์เฉพาะเพื่อทำาการเกษตร  ดังนั้น

กรมประชาสงเคราะห์จึงได้นำารูปแบบของการพัฒนา อาชีพเกษตรกรรมในลักษณะครบวงจร เพื่อทำาให้สมาชิก

นิคม มีรายได้สูงขึ้นอย่างมั่นคงจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้

 (๓)	การพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มุ่งให้ครอบครัวและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือได้

รับการตอบสนองความต้องการตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ

 (๔) การพัฒนาการเมืองการปกครอง  ได้กำาหนดรูปแบบ

การปกครองในนิคมสร้างตนเองโดยแบ่งพื้นที่เป็นเขต มีหัวหน้าเขต

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกนิคม และคณะกรรมการส่งเสริม

เขตรับผิดชอบการปกครองในเขตพ้ืนที่ของตนเองภายใต้การส่งเสริม

สนับสนุนของเจ้าหน้าที่นิคม ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกนิคมได้เรียนรู้ระบบการ

ปกครองตนเองตามแนวทางประชาธิปไตยและเน้นการวางรากฐาน

ก่อนที่จะมอบให้จังหวัดรับไปดำาเนินงานในรูปของการปกครองท้องที่

ต่อไป
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สมาชิกนิคมสร้างตนเองรับเอกสารสิทธิ์ น.ค.๓

 (๕) การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ตามวัตถุประสงค์ของ

การจัดนิคมสร้างตนเอง นอกจากจะเน้นการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎร

แล้ว ยังจะต้องดำาเนินการให้สมาชิกนิคมได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

เป็นของตนเอง และเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลาน ซึ่งตามมาตราที่

๑๑ และ ๑๒ ของพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ 

ได้กำาหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ว่า “...เมื่อสมาชิกนิคมได้ทำาประโยชน์

ในที่ดินแล้ว และได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่า ๕ ปี ทั้ง

ได้ชำาระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปและชำาระหน้ีเกี่ยวกับกิจการของ

นิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ให้แก่ผู้นั้น ซึ่งผู้ได้รับหนังสือ

แสดงการทำาประโยชน์แล้ว จะไปขอให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์สำาหรับที่ดินนั้นตาม

ประมวลกฎหมายที่ดินได้ แต่ภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ใน

ที่ดิน ผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะโอนที่ดินไปยังผู้อื่นไม่ได้ นอกจากการตกทอดโดยทางมรดก...”

 ๖.๔ ขั้นถอนสภาพนิคม
       (๑) คณะกรรมการตรวจสอบผลการจัดนิคมฯตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกำาหนด

  - วางผังแบ่งแปลงและจัดคนเข้าอยู่ครบถ้วน

  - สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเสร็จ/สมควรแก่สภาพท้องถิ่น

  - สมาชิกตั้งเคหสถานและมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำากว่าเกษตรกรท้องถิ่น

  - ออก น.ค.๓ ให้สมาชิกครบถ้วน

      (๒) คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ประกาศสิ้นสภาพนิคมฯในราชกิจจานุเบกษาและส่งมอบให้จังหวัด

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ28



๗. Road Map การขับเคลื่อนงานนิคมสร้างตนเอง

End : สมาชิกนิคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

ระยะที่	๑	(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙)	
การจัดระเบียบ	ฟื้นฟู	พัฒนาระบบ

ระยะที่	๒	(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)	
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ระยะที่๓	(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)	
การพึ่งพาตนเองอย่างสมดุลและยั่งยืน

	พัฒนาองค์กร

		พัฒนาระบบข้อมูลและ 

  สารสนเทศ

	 สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ

	 คู่มือปฏิบัติงาน

	 ค้นหานวัตกรรมเพื่อพัฒนา

 พัฒนาระบบจัดการที่ดินและ	

	 ทรัพยากร

	 แนวเขตนิคม ที่สงวนส่วน

กลาง

	 การแย้งสิทธิในที่ดิน

	 จัดการทรัพยากร

	 บริหารสินเชื่อ

 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมการ	

	 พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ	

	 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาอัต	

	 ลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี

 ชุมชนต้นแบบนิคมสร้างตนเอง

	 พัฒนาองค์กรด้านสวัสดิการ 

  สังคม

	 คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ

  ทุกกลุ่มเป้าหมาย

	 จัดการผลผลิต ผลิตภัณฑ์และ 

  ศูนย์จำาหน่ายได้อย่างมั่งคง 

  และมีมาตรฐาน

	 สหกรณ์เข้มแข็งและได้ 

  มาตรฐาน

	 มีนวัตกรรมต้นแบบ

 พัฒนาทักษะอาชีพ

	พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

 จัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม

 ให้เอกสารสิทธิ์และกรรมสิทธิ์	

	 ที่ดินชอบธรรม

	เสริมสร้างอัตลักษณ์และ	

	 วัฒนธรรมประเพณี

 ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมต้นแบบ	

	 และพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความ	

	 มั่นคงและมั่งคั่ง

 เอกสารสิทธิ์ที่ดินครบถ้วน

 นิคมสร้างตนเองเป็นองค์กรมี	

	 ความเป็นเลิศ

	 การจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม

	 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 

  สู่วิถีพอเพียง

	 จัดการข้อขัดแย้งนำาสู่ความ 

  สงบสันติสุข
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แผนที่แสดงที่ตั้งนิคมสร้างตนเอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำานวน ๔๔ นิคมฯ เนื้อที่ประมาณ ๕,๕๔๗,๐๓๐ ไร่
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ส่วนที่ ๓
แนวทางปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเอง



	งานรังวัดและแผนที่ 

  งานรับสมัครสมาชิก 

  งานบรรจุสมาชิกนิคม 

  การออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) กรณีปกต ิ

  การออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)
 ประเภทรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรม	

 การขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินเพิ่มเติม 

  คำาชี้แจงการขอแก้ไขความสาระสำาคัญใน น.ค.๓ 

  คำาชี้แจงกรณี น.ค.๓ สูญหาย 

  การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท 

  การตรวจสอบการทำาประโยชน์ในที่ดิน

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ32



นิย�มศัพท์ที่เกี่ยวข้องในง�นที่ดินนิคม

“นิคม” หมายถึง  นิคมสร้างตนเอง ที่สังกัดอยู่ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

“สมาชิกนิคม” หมายถึง  สมาชิกนิคมสร้างตนเองท่ีผ่านการคัดเลือกตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ 

  แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑

“ที่ดิน”	 หมายถึง  พื้นที่ดินท่ัวไปและให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วยหนอง คลอง บึง ลำาน้ำา

  ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย

“ที่ดินในเขตนิคม”	 หมายถึง  ที่ดินที่อยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง

“ที่ดินสงวนนิคมฯ”  หมายถึง  ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ซึ่งนิคม สงวนไว้เพื่อกิจการนิคม ซึ่งไม่สามารถ

  นำาไปจัดสรรให้กับราษฎรได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีเท่านั้น

“แผนที่รูปแปลงที่ดิน”	 หมายถึง  รายการคำานวณรังวัดที่ดิน และหรือข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ปรากฏในระวาง

  แผนที่ เป็นผลที่ได้จากการรังวัดที่ดิน

“การรังวัด”	 หมายถึง  การรังวัดปักเขต และทำาเขต จดหรือคำานวณการรังวัด เพ่ือให้ทราบที่ตั้ง

  แนวเขตที่ดินหรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ดิน

“หนังสืออนุญาตให้เข้าทำา หมายถึง  หนังสือที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาตให้สมาชิกเข้าทำาประโยชน์ 

ประโยชน์ที่ดิน(น.ค.๑)”  ในที่ดิน

“คำาร้องขอหนังสือแสดง หมายถึง  เอกสารที่สมาชิกนิคม ยื่นเพื่อประกอบการออก น.ค.๓ โดยสมาชิกนิคม  

การทำาประโยชน์(น.ค.๒)”   ได้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน เป็นสมาชิกนิคม เกินกว่า ๕ ปี ชำาระเงินช่วย 

  ทุนรัฐบาล และชำาระหนี้สินเกี่ยวกับกิจการนิคม ให้ทางราชการเรียบร้อยแล้ว

“หนังสือแสดงการทำา หมายถึง  หนังสือที่อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีได้รับมอบหมาย ออกให้แก่สมาชิกนิคม

ประโยชน์ในที่ดิน	(น.ค.๓)”	 แสดงว่าได้ทำาประโยชน์ในที่ดินแล้ว

“อธิบดี”  หมายถึง  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ



ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ34



งานรังวัดและแผนที่



งานรังวัดและแผนที่

 บริการรังวัดที่ดินให้กับราษฎรและสมาชิกนิคม และหรือรังวัดที่ดิน สงวนนิคมฯ ประเภทต่างๆ เพ่ือจัดทำา

แผนที่รูปแปลงที่ดินใช้ประกอบในการ

 ๑) ขอสมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ เนื่องจากครอบครองที่ดินอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง

 ๒) ขอออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)

 ๓) ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสงวนนิคมสร้างตนเอง

 ๔) ขอเปลี่ยนแปลงแผ่นบางรังวัดที่ดิน เป็นแผ่นรายการคำานวณรังวัด (คอมพิวเตอร์)

การยื่นคำาขอรังวัดที่ดิน

 ราษฎรผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคม ต้องยื่นแบบคำาร้องทั่วไป เรื่อง ขอรับการรังวัดที่ดิน (แบบฟอร์ม

ตามที่กำาหนด)

 ๑. หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่น

  ๑) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

  ๒) สำาเนาทะเบียนบ้าน

  ๓) เอกสารสิทธิ์ที่ดินข้างเคียงที่ติดกับแปลงที่ดินทำาการรังวัด เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.๓, น.ค.๓,   

   น.ค. ๑ หรือเอกสารใดๆ ที่บ่งบอกถึงที่ตั้งตำาแหน่งของแปลงที่ดินได้

 ๒. การตรวจสอบที่ดิน เจ้าหน้าที่นิคมต้องดำาเนินการ ดังนี้

  ๑) ตรวจสอบในทะเบียนสมาชิกนิคมสร้างตนเองว่า มีการสมัครสมาชิกแล้วหรือไม่

  ๒) ตรวจสอบตำาแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดินของผู้สมัครตามหลักฐานที่ใช้ประกอบ ในระวางแผนที่ว่ามี 

   การรังวัดแล้วหรือไม่ และต้องอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองแห่งนั้น

  ๓) ที่ดินดังกล่าวต้องไม่เป็นที่ดินต้องห้ามการออกเอกสารสิทธ์ิอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นพื้นที่ 

   สงวนส่วนกลาง ๒๐% ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคมและที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น

  ๔) ที่ดินต้องมีเนื้อที่ทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๐ ไร่ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงตามพระราช 

   บัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ตามมาตรา ๘

  ๕) กรณีที่ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอรังวัดที่ดิน ปรากฏว่ามีการรังวัดและ 

   ลงรายละเอียดแปลงที่ดินในระวางแผนที่แล้ว โดยให้พิจารณาตรวจสอบ ดังนี้

   ๑) ช่ือ-สกลุ รปูแปลงทีดิ่น เน้ือที ่ทีต่ัง้แปลงทีด่นิ ถกูตอ้งตามระวางแผนทีแ่ละตรงตามคำาขอ    

    ไม่ต้องรังวัดใหม่ และชี้แจงราษฎรให้เข้าใจขั้นตอนของการดำาเนินการ

   ๒) ชื่อ-สกุล ไม่ตรงตามรายการคำานวณ และหรือระวางแผนที่ ส่วนรูปแปลงที่ดิน เน้ือที่ที่ตั้ง

    แปลงที่ดินถูกต้องตามระวางแผนที่ ให้ตรวจสอบทางทะเบียนที่ดินและพิจารณาดำาเนินการ 

    แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ

   ๓) รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากมีการรังวัดไว้นาน หรือแปลงที่ดินมีทาง 

    สาธารณะและลำาห้วยตัดผ่านหรืออื่นๆ ทำาให้รูปแปลงที่ดินและเนื้อที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

    ข้อเท็จจริงปัจจุบันต้องทำาการรังวัดใหม่เพื่อแก้ไขรูปแปลงที่ดินและเนื้อที่
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 ๓. การรวบรวมข้อมูล กรณีการรังวัดที่ดิน เจ้าหน้าที่นิคมฯ ต้องรวบรวมข้อมูลคำาขอของราษฎร เพื่อ 

  จัดทำาแผนงานสำารวจรังวัด ดังนี้

   ๑) นิคมฯ แยกรายละเอียดการรังวัดที่ดินตามแบบฟอร์มที่กรมฯ ส่งเอกสารให้ตามลักษณะ 

    ของกิจกรรมรังวัด

   ๒) จัดทำาหนังสือส่งกรมฯ เพ่ือขอสนับสนุนช่างสำารวจมาทำาการรังวัดที่ดินเม่ือได้รับหนังสือ 

    แจ้งจากส่วนกลางให้ส่งคำาขอการรังวัดที่ดิน

หลักเกณฑ์การดำาเนินงาน

 ๑) การรังวัดที่ดินต้องตรงตามกิจกรรมและคำาขอ (ตามรายชื่อของราษฎรหรือสมาชิกนิคมฯ)

 ๒) การรังวัดที่ดินต้องไม่ซ้ำาซ้อนกับแปลงที่ดินปรากฏในระวางแผนที่

 ๓) การรังวัดซ้ำาแปลงเดิมจะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากนิคมสร้างตนเองและส่วนกลาง

 ๔) การรงัวัดทีด่นิกจิกรรมประเภท น.ค.๑ และ น.ค.๓ ตอ้งไม่รงัวดัทีด่นิสงวน, ป่าส่วนกลาง ๒๐%  

  หรือที่ดินหวงห้ามประเภทต่างๆ 

 ๕) การรังวัดที่ดินต้องไม่รังวัดที่ดินนอกเขตนิคมสร้างตนเอง

 ๖) การรังวัดที่ดินแปลงจัดสรรหรือแปลงที่ดินราษฎรเดิมที่ปรากฏในระวางแผนที่ ไม่สามารถแบ่งแยกได้

  จะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับพิจารณาเป็นรายๆ ไป และต้องได้รับอนุญาตจากนิคมฯ และส่วนกลาง

 ๗) การรังวัดที่ดินต้องไม่ทับซ้อนเอกสารสิทธิ์ ประเภทต่างๆ (เช่น น.ค.๑, น.ค.๓, น.ส.๓,โฉนดที่ดนิ

  นสล.และอื่นๆ)

 ๘) การรังวัดตรวจสอบแปลงที่ดิน น.ค.๓ และ น.ค.๑ เพื่อทราบขอบเขตกระทำาได้ แต่แบ่งแยกแปลง 

  ที่ดินไม่ได้

 ๙) การแก้ไขรายการคำานวณรังวัดแปลงที่ดินและระวางแผนที่ จะกระทำาได้เมื่อได้รับการพิจารณาจาก

  ส่วนกลางเท่านั้น โดยราษฎรหรือสมาชิกนิคมฯ จะต้องยื่นคำาขอพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบ

  พิจารณายกเลิกและแก้ไขรายการคำานวณรังวัดที่ดินและรูปแปลงที่ดินในระวาง ก่อนจึงจะมีการ 

  รังวัดตรวจสอบใหม่

 ๑) แบบคำาร้องทั่วไป เรื่อง ขอรับการรังวัดที่ดิน

 ๒) บันทึกรับรองครอบครองที่ดิน

 ๓) แบบรายงานการรับรองผลการรังวัดที่ดิน

 ๔) แบบรายงานการตรวจสอบแปลงที่ดิน

แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบ
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แผนผัง : ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นรังวัดที่ดิน

ประกอบบันทึกที่ พม ๐๖๐๘.๔ /๒๘๒๓  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
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ต�ร�งแสดงขั้นตอนแนวท�งปฏิบัติง�นรังวัดที่ดินนิคมสร้�งตนเอง

ประกอบบันทึกที่ พม ๐๖๐๘.๔ /๒๘๒๓  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

 ที่ ขั้นตอน แนวท�ง/วิธีก�รปฏิบัติ เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติ/ เอกส�รประกอบ

                       รับผิดชอบ

(๑) ผู้ติดต่อขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์

  ในที่ดินเพิ่ม ติดต่อเจ้าหน้าที่นิคม

(๒) เจ้าหน้าที่ให้คำาแนะนำา และ 

  อำานวยความสะดวกในการกรอก 

  แบบคำาร้องให้ได้สาระสมบูรณ์

  พร้อมการลงเนื้อหาผู้ยื่นคำาร้อง 

  และ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำาร้อง

- เจ้าหน้าที่ ๑. แบบคำาร้องขอรังวัดที่ดิน

 นิคมสร้างตนเอง

 ยื่นคำาร้อง

๒ การตรวจสอบ

๒.๑ ตรวจสอบ

ทะเบียน

สมาชิกนิคม

๑

(๑) งานทะเบียนตรวจสอบข้อมูลจาก

  ทะเบียนการบรรจุสมาชิกนิคมฯ

  และบันทึกผลการตรวจสอบใน 

  การตรวจสอบของงานทะเบียน 

  และหนังสือสำาคัญ พร้อมลงชื่อ 

  เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ

- เจ้าหน้าที่

  งานทะเบียน

- เจ้าหน้าที่

  งานแผนที่

- หัวหน้า

  งานทะเบียน

  และหนังสือสำาคัญ

- หัวหน้าฝ่าย

- ผู้ปกครองนิคม

- สำาเนาทะเบียนการบรรจุ 

 สมาชิกนิคม

๒.๒ ตรวจสอบ

แผนที่และ

แผ่นระวาง

๒.๓ การ

รายงานผล

(๑) งานแผนที่ระวางที่ดิน ตรวจสอบ 

 ข้อมูล

 - แผนที่นิคม

 - แผ่นระวาง รังวัดที่ดินนิคม

 - แผ่นระวาง รังวัดที่ดินออก นส.๓

 - แผ่นระวาง รังวัดที่ดินออก โฉนด

  และบันทึกผลการตรวจสอบใน 

  การตรวจสอบของงานแผนทีและ

  ระวางที่ดินพร้อมลงชื่อเจ้าหน้าท่ี 

  ผู้ตรวจสอบ

- สำาเนาภาพระบุตำาแหน่ง

 ที่ตั้งแปลงที่ดินในแผนที่  

 นิคม

- สำาเนาภาพระบุตำาแหน่ง/

 รูปแปลงที่ดินในแผ่นระวาง

 รังวัดที่ดินนิคมและแผ่น 

 ระวางรังวัดที่ดินกรมที่ดิน

(๑) งานทะเบียนและหนังสือสำาคัญ

  รายงานผลการตรวจสอบข้อ ๒.๑,  

  ๒.๒ และ ๒.๓

(๒) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิจารณา

  ผลจากการตรวจสอบ
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๓ - เจ้าหน้าท่ีรังวัด 

- หัวหน้างาน

- หัวหน้าฝ่าย

- ผู้ปกครองฯ

ทำาแผน

รังวัด

และนำา

เสนอแผน

- สมุดทะเบียนคำาร้องรังวัด 

 ที่ดิน

- เอกสารแผนการรังวัดของ 

 นิคม

- บันทึกเสนอแผนการรังวัด

ทำาแผนรังวัดและนำาเสนอแผน

(๑) รวบรวมข้อมูลขอรังวัดที่ผ่านการ 

  พิจารณาให้รังวัดได้

(๒) จัดทำาแผนการรังวัดที่ดินนิคม เสนอ 

  นิคม

(๓) นำาส่งแผนการรังวัดที่ดินนิคมให ้

  แก่ส่วนกลาง

 ที่ ขั้นตอน แนวท�ง/วิธีก�รปฏิบัติ เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติ/ เอกส�รประกอบ

                       รับผิดชอบ

(๑) กรมฯ พิจารณาแผนรังวัดของ 

 นิคมและดำาเนินการ

(๒) จัดสั่งการอนุมัติแผนการรังวัดให้ 

 นิคม

๑. บันทึกขออนุมัติหลักการดำาเนินงาน

๒. ประชุมผู้ยื่นคำาร้องขอรังวัดเพื่อ

 - ยืนยำาคำาร้องขอรังวัดที่ดิน

 - แจ้งชื่อ/ที่อยู่ ของเจ้าของที่ดิน 

  ข้างเคียง

 - เตรียมหลักเขตที่ดิน

 - กำาหนดระยะเวลาการรังวัด

๓. แจ้งประกาศการรังวัดท่ีดินของนิคม  

 เพื่อทราบทั่วกัน ณ

 - อำาเภอ

 - สำานักงานที่ดิน

 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 - ผู้ปกครองท้องถิ่น/กำานัน/

  ผู้ใหญ่บ้าน

 - ที่ทำาการนิคม

๔. แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงร่วมระวัง 

 แนวเขตที่ดิน

๕. แจ้งผู้ปกครองท้องที่ร่วมระวังแนว 

 เขตที่ดิน

- กอง - บันทึกแจ้งแผนการรังวัดการอนุมัติ

แผนรังวัด

นิคม

เตรียมการ

รังวัดที่ดิน

๔

๕ - หัวหน้างาน 

- หัวหน้าฝ่าย

- ผู้ปกครองนิคม

- ผู้ปกครองฯ

- ผู้ปกครองฯ

- บันทึกขออนุมัติ  

- รายงานการ  

 ประชุม 

- หนังสือยืนยัน 

 การรังวัดและ

 รายชื่อเจ้าของ 

 ที่ดินข้างเคียง

- ประกาศนิคม

- หนังสือเป็น  

 ไปรษณีย์ตอบรับ

- หนังสือเป็น  

 ไปรษณีย์ตอบรับ
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 ที่ ขั้นตอน แนวท�ง/วิธีก�รปฏิบัติ เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติ/ เอกส�รประกอบ

                       รับผิดชอบ

๑) ตรวจสอบการรายงานผลการ  

 รังวัดตามเอกสารประกอบที่ช่าง 

 รังวัดนำาเสนอเอกสารประกอบ 

 ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์

๒) จำาแนกผลการรับรองแนวเขตของ 

 ที่ดินข้างเคียง เป็น

 - เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อ  

  รับรองแนวเขตครบ

 - เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อ  

  รับรองแนวเขตไม่ครบ

๓) ดำาเนินการติดประกาศผลการ  

 รังวัดที่ดินให้ทราบทั่วกัน 

 เป็นเวลา๓๐ วัน

 - ที่ทำาการผู้ปกครองท้องที่

- เจ้าหน้าที่งาน  

 แผนที่และรังวัด

- ช่างรังวัด

- หัวหน้างาน

-ผู้ปกครองนิคม

- ประกาศนิคม

- บันทึกเสนอติดประกาศ

- หนังสือแจ้ง

- หนังสือแจ้งผู้ขอรังวัด  

 ที่ดิน

ตรวจสอบ

ผลการ

รังวัด และ

รับร้องผล

งาน

๗

๖. ช่างรังวัดประสานการปฏิบัติ

 - บันทึกขออนุมัติดำาเนินการและ 

  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่อนิคม

 - จัดเอกสารที่ต้องใช้ในการปฏิบัติ 

  งานรังวัดที่ดินแต่แปลง แต่ละราย

 - ติดต่อประสานผู้ขอรังวัดที่ดิน 

  แตล่ะรายยนืยนั กำาหนดวนั-เวลา  

  รังวัดและเตรียมหลักเขตที่ดิน

- เจ้าหน้าที่รังวัด - บันทึกขออนุมัติ

- ชุดเอกสารประกอบการ  

 รังวัด

(๑) ดำาเนินการรังวัดที่ดินตามแผน 

 และวิธีการที่กำาหนดและจัดทำา 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานรังวัด 

 ที่ดินประจำาวัน

(๓) สรุปรายงานผลการรังวัดทั้งหมด 

 เมื่อดำาเนินการรังวัดแล้วเสร็จตาม 

 แผน

- ช่างรังวัด

 และทีมงาน 

- บันทึกรายงานผลการรังวัด 

 ประจำาวัน

- ชุดเอกสารประกอบการ 

 รังวัดของแต่ละแปลง

- บันทึกสรุปผล การรังวัด

ดำาเนินการ

รังวัด

๖.
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 ที่ ขั้นตอน แนวท�ง/วิธีก�รปฏิบัติ เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติ/ เอกส�รประกอบ

                       รับผิดชอบ

- บันทึกส่งผลงาน

 - ที่ทำาการ องค์การปกครองส่วน 

  ท้องถิ่น

 - ที่ทำาการนิคม

 - ที่ว่าการอำาเภอ

 - สำานักงานที่ดินอำาเภอ/จังหวัด

๔) แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงผู้ไม่ร่วม 

 ชี้ระวังแนวเขต ให้ตรวจสอบหลัก 

 เขตของการรังวัด ภายใน ๓๐ วัน

๕) เมื่อครบกำาหนด ๓๐ วัน ตรวจ 

 สอบการคัดค้านผลการรังวัดที่ดิน

 - กรณีมีการคัดค้านผลการรังวัด 

  ที่ดินให้ชะลอผล

 - การรังวัดนั้นก่อนพร้อมแจ้ง  

  ผลให้ผู้ครอบครองที่ดินแปลง 

  รังวัดทราบเพื่อดำาเนินการแก้ไข 

  ข้อคัดค้านจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 - กรณีไม่มีการคัดค้านผลการรังวัด 

  ที่ดินให้รายงานผลส่วนกลาง

๖) นิคม ฯ จัดทำาสรุปผลการรังวัด 

 ที่ดินส่งส่วนกลาง โดยมีการ  

 จำาแนกเป็น

 - กรณีจัดทำาแผ่นรายการคำานวณ 

  รังวัดได้ กรณี ชะลอการจัดทำา 

  แผนรายการคำานวณรังวัด

- เจ้าหน้าที่งานรังวัด

- เจ้าหน้าที่งานรังวัด

- หัวหน้างาน

- หัวหน้าฝ่าย

- ผู้ปกครองนิคม
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 ที่ ขั้นตอน แนวท�ง/วิธีก�รปฏิบัติ เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติ/ เอกส�รประกอบ

                       รับผิดชอบ

๑) ดำาเนินการตามขั้นตอน 

 และวิธีการของส่วนกลาง

๑) นิคมรับแผ่นรายการคำานวณรังวัด 

 ที่ดิน บันทึกในสมุดทะเบียนคุม 

 แผ่นรายการคำานวณรังวัด

๒) ดำาเนินการตรวจสอบแผ่นรายการ

 คำานวณรังวัดในรายละเอียดที ่

 เกี่ยวข้องให้ทราบว่าถูกต้องกับ

 รายละเอียดของนิคมหรือไม่

๓) รายงานผลการตรวจสอบ 

 - ดำาเนินการกรณีการตรวจสอบ

  พบว่าแผ่นรายการคำานวณการ 

  รังวัดไม่ถูกต้อง โดยบันทึกเสนอ 

 ผู้ปกครองและนำาส่งคืนส่วนกลาง

 - ดำาเนินการกรณีการตรวจสอบ 

 พบว่า แผ่นรายการคำานวณรังวัด 

 ถูกต้อง ให้หัวหน้างาน หัวหน้า 

 ฝ่าย และผู้ปกครองนิคม ลงชื่อ 

 กำากับในแผ่นรายการคำานวณรังวัด

๔) บันทึกในสมุดทะเบียนคุม

 แผ่นรายการคำานวณรังวัดที่ดิน

- กอง

- เจ้าหน้าที่งาน  

 แผนที่/รังวัด

- เจ้าหน้าที่งานรังวัด

- หัวหน้างาน

- หัวหน้าฝ่าย

-ผู้ปกครองนิคมฯ

การจัดแผ่น

รายการ

คำานวณ

รังวัดและ

การจัดส่ง

ให้นิคม

การตรวจ

สอบและ

รับรองแผ่น

รายการ

คำานวณ

รังวัด

๘

๙ - แผ่นรายการคำานวณรังวัด

- ทะเบียนคุมแผ่นรายการ 

 คำานวณรังวัด

- บันทึกรายงานผลการตรวจ 

 สอบ
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 ที่ ขั้นตอน แนวท�ง/วิธีก�รปฏิบัติ เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติ/ เอกส�รประกอบ

                       รับผิดชอบ

๑) แจ้งให้ผู้ขอรังวัดที่ดินมาดำาเนิน 

 การรับรองผล

๒) กรณผีูข้อรงัวัดทีดิ่นไม่รบัรองผล   

 ให้ดำาเนินการ

 - ทำาบันทึกคัดค้าน

 - เสนอผู้ปกครองนิคมพิจารณา

๓) กรณีผู้ขอรังวัดที่ดินรับรองผลให้ 

 ดำาเนินการ

 - ลงชื่อรับรองในส่วนของผู้ครอบ 

  ครองที่ดิน/ผู้นำาชี้รังวัดที่ดิน

 - รับสำาเนาแผ่นรายการคำานวณ 

  รังวัด เพื่อนำาไปดำาเนินการ  

  เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด

- เจ้าหน้าที่งาน  

 แผนที่/รังวัด

- หัวหน้างาน

- หัวหน้าฝ่าย

- ผู้ปกครองนิคมฯ

การรับรอง 

และรับ

สำาเนาแผ่น

รายการ

คำานวณ

รังวัด

๑๐ - หนังสือแจ้งอย่างเป็น   

 ทางการ

- บันทึกคัดค้าน

- สำาเนาแผ่นคำานวณรายการ 

 รังวัด
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การสมัครเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 



การสมัครเป็นสมาชิกนิคม

 เม่ือราษฎรยื่นคำาร้องขอรับการรังวัดที่ดินเพ่ือขอสมัครเป็นสมาชิกนิคม เน่ืองจากครอบครองที่ดินใน

เขตนิคมสร้างตนเอง และผ่านการตรวจสอบและการรังวัดของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว นิคมฯ จะต้องดำาเนินการ

แจ้งราษฎรให้มายื่นใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มที่กำาหนด) ณ ที่ทำาการนิคมสร้างตนเองที่ตนจะขอรับการจัดสรร

ที่ดิน

๑. ก�รขอรับก�รสมัครเป็นสม�ชิกนิคม

 ผู้สมัครต้องนำาหนังสือที่ทางนิคมแจ้งให้มายื่นใบสมัครสมาชิกนิคมฯ และกรอกใบสมัครสมาชิก

นิคมสร้างตนเอง (แบบ สอ.๑)

 หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่น	ดังนี้
 ๑. บัตรประจำาตัวประชาชนพร้อมสำาเนา จำานวน ๒ ฉบับ

 ๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำาเนา จำานวน ๒ ฉบับ

 ๓. รูปถ่าย ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำานวน ๖ รูป

 การตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่นิคมดำาเนินการ	ดังนี้
 ๑. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และมีการเซ็นต์รับรอง “สำาเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

 ๒. ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่อาศัย วัน เดือน ปี เกิด เป็นต้น ให้ตรงกับสำาเนา 

  ทะเบียนบ้าน ซึ่งได้ตรวจสอบกับทะเบียนบ้านตัวจริงแล้ว

 ๓. การลงลายมือชื่อผู้สมัคร หากผู้สมัครไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ให้ใช้ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา

   โดยมีเจ้าหน้าที่ลงนามรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวาของผู้สมัครจริง

 ๔. รูปถ่ายของผู้สมัคร ผู้สมัครจะต้องไม่สวมหมวกและแว่นตาดำา ต้องถ่ายหน้าตรงซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

  และให้เจ้าหน้าที่เขียน ชื่อ-สกุล ของผู้สมัครกำากับไว้ด้านหลังรูปทุกใบ

 คุณสมบัติของราษฎรที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคม
 ราษฎรผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้ ในมาตร ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

พ.ศ.๒๕๑๑ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 ๑. มีสัญชาติไทย

 ๒. บรรลุนิติภาวะและเป็นหัวหน้าครอบครัว

 ๓. มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ (กรมพัฒนาสังคม 

  และสวัสดิการ) กำาหนด

 ๔. สามารถประกอบการเกษตรได้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำาหนด

 ๕. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 ๖. ไม่มีที่ดินทำากินเป็นของตนเองหรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ

 ๗. ไม่มีอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นพอแก่การครองชีพ

 *** มาตรา ๒๒ (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ิมการครองชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐****
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๒. ก�รสอบสวนคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสม�ชิกนิคม

 นิคมฯ ต้องจัดทำาหนังสือ ถึง นายอำาเภอ ณ ท้องที่ เพื่อขอให้สอบสวนคุณสมบัติราษฎรที่สมัครเป็น

สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ซึ่งดำาเนินการ ดังนี้

 ๑) ส่งตัวราษฎรผู้สมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ ไปสอบสวนคุณสมบัติที่อำาเภอท้องที่ตามทะเบียนบ้าน โดย

  ให้แจ้งกับราษฎรผู้สมัครสมาชินิคมฯ ว่าเม่ือสอบสวนคุณสมบัติแล้วนำาแบบ สอ.๓ คืนนิคมฯ เพ่ือ

  ตรวจสอบคุณสมบัติ

 ๒) เมื่อราษฎรผู้สมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ นำาแบบ สอ.๓ ที่อำาเภอสอบสวนคุณสมบัติแล้วกลับมาให้เจ้าหน้าท่ี

  ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนรายละเอียดรับใบสมัครสมาชิกนิคมฯ และมอบใบรับสมัครสมาชิกนิคมฯ

  (ใบหางว่าว) ให้ราษฎรเก็บไว้

 ๓) สรุปคุณสมบัติของราษฎร ตามมาตรา ๒๒ (๑) - (๗) เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

  ราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมพิจารณา

๓. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบ

 ๑. หนังสือแจ้งราษฎร (การยื่นใบสมัคร)

 ๒. ใบสมัครสมาชิกนิคมสร้างตนเอง (แบบ สอ.๑) ปรับปรุงปี ๒๕๕๘

 ๓. บันทึกการสอบสวนคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเป็นสมาชิกนิคม (แบบ สอ.๓) ปรับปรุงปี ๒๕๕๘

 ๔. แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อตามประเภทการครอบครองที่ดินของราษฎร
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งานบรรจุสมาชิกนิคม



 เม่ือนิคมได้รับผลการสอบสวนคุณสมบัติจากอำาเภอท้องที่ที่ผู้สมัครมีภูมิลำาเนาว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ตามขั้นตอนการสมัครเป็น

สมาชิกนิคมแล้ว ให้นิคมเสนอรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคม

ของแต่ละจังหวัด ตามคำาสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ ๗๒ / ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งดำาเนินการ

	 ๑.	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ

  ๑.๑ เสนอหลักฐานโดยจัดเป็นชุดและขอความเห็นชอบประชุมคณะกรรมการฯต่อพัฒนาสังคมและ 

   ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยจัดทำาหนังสือ ถึง พมจ.เพื่อกำาหนด วันเวลา สถานที่ประชุม

   หลักฐานจัดเป็นชุด ประกอบด้วย

   - แบบ สอ.๑, แบบ ส.อ.๓

   - เอกสารประกอบแต่ละราย ได้แก่ สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน, สำาเนาทะเบียนบ้าน  

    หนังสือสำาคัญทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

   - รายการคำานวณและหรือกระดาษแผ่นบางจำาลองรูปแปลงที่ดิน ระวางแผนที่

  ๑.๒ จัดทำาหนังสือเชิญกรรมการให้ทราบพร้อมส่งเอกสารต่างๆ บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกนิคม,

   ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลเกี่ยวกับนิคมสร้างตนเอง (พรบ.จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ

   พ.ศ.๒๕๑๑, พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งนิคมฯ) 

  ๑.๓ การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งสามารถเบิกเบี้ยประชุมกรรมการฯ ได้ตามระเบียบ

  ๑.๔ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง ในฐานะเลขานุการ เสนอบัญชีรายชื่อตามประเภทของราษฎรที่ 

   สมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ คือ

    - ประเภทการครอบครองเดิมหรือจัดสรร

    - ประเภทรับสิทธิแทนสมาชิกนิคมฯ เดิมที่ตาย มาตรา ๓๐,๓๑,๓๒

    - ประเภทขอโอนสิทธิ มาตรา ๒๗ (๖)

    - ประเภทสละสิทธิ์ในที่ดิน มาตรา ๒๕

    - ประเภทละทิ้งที่ดิน มาตรา ๑๓

 ๒.	การดำาเนินงานเพื่อบรรจุสมาชิกนิคม	ตามประเภทของการสมัครเป็นสมาชิกนิคม

  ๒.๑ ประเภทการครอบครองเดิมหรือจัดสรร เป็นไปตาม ข้อ ๑

  ๒.๒ ประเภทรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรม (เป็นมรดก) ตามมาตรา ๓๐,๓๑,๓๒ แห่ง พรบ.จัดที่ดินเพ่ือ 

   การครองชีพ ๒๕๑๑ 

   ๒.๒.๑ กรณีทายาทโดยธรรม (มาตรา ๓๐) ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ ให้ดำาเนินการ  

     ดังนี้.-

     ๑.๑ ทายาทโดยธรรมยื่นคำาร้องต่อผู้ปกครองนิคมฯ เพ่ือขอรับสิทธิแทนสมาชิกนิคม ที ่

      ถึงแก่กรรม

     ๑.๒ สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมดำาเนินการตามขั้นตอนงานสมัครเป็นสมาชิกนิคม

การบรรจุเป็นสมาชิกนิคม

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ56



     ๑.๓ นิคมฯ เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม (มาตรา ๓๐)

     ๑.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน ตามคำาสั่งกรมพัฒนาสังคม

      และสวัสดิการ เรื่อง มอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ตามที ่

      อธิบดีจะกำาหนด

     ๑.๕ ให้นิคมฯ ตรวจสอบอายุการเป็นสมาชิกนิคมฯ ของสมาชิกนิคม เพื่อดำาเนินการ 

      ดังนี้.-

      ๑.๕.๑ กรณีสมาชิกนิคมฯ ที่ถึงแก่กรรมมีอายุการเป็นสมาชิกนิคม เกินกว่า ๕ ป ี

       และได้ชำาระเงนิช่วยทุนรฐัแล้ว แต่ยงัไม่ไดร้บั น.ค.๓ หรอืไดร้บั น.ค.๓ แล้ว  

       ให้ดำาเนินการขอออก น.ค.๓ แทนสมาชิกนิคม ที่ถึงแก่กรรมได้โดยไม่ต้อง 

       นับอายุการเป็นสมาชิกนิคมใหม่

      ๑.๕.๒ กรณีสมาชิกนิคม ที่ถึงแก่กรรมมีอายุการเป็นสมาชิกนิคม ไม่ครบ ๕ ปี 

       หรือครบ ๕ ปี แต่ยังไม่ได้ชำาระเงินช่วยรัฐ ต้องเริ่มต้นนับอายุการเป็น 

       สมาชิกใหม่

      ๑.๕.๓ กรณีทายาทโดยธรรมไม่สามารถตกลงกันได้ว่าผู้ใดจะเป็นผู้ขอรับสิทธิแทน

       ให้ทายาททุกคนสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 

       เป็นผู้พิจารณาว่าทายาทคนใดจะเป็นสมาชิกนิคม

   ๒.๒.๒ กรณีขอรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรม มิใช่ทายาทโดยธรรม (ผู้อื่น มาตรา ๓๒) ยังมิได้เป็น 

     สมาชิกนิคม ให้นิคม ดำาเนินการดังนี้.-

     (๑) ยื่นคำาร้องต่อผู้ปกครองนิคม เพื่อขอรับสิทธิแทนสมาชิกนิคม ที่ถึงแก่กรรม

     (๒)  สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคม ดำาเนินการตามขั้นตอนงานสมัครเป็นสมาชิกนิคม

     (๓)  นิคมฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้อื่น ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๒

      แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

      แทนผู้ถึงแก่กรรม

     (๔)  ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน ตามคำาสั่งกรมพัฒนาสังคม

      และสวัสดิการ และต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรา ๑๑ คือ ต้องเป็นสมาชิก 

      นิคม ต่อเนื่องเหมือนทายาทโดยธรรมได้

   ๒.๒.๓. ทายาทโดยธรรมที่เป็นผู้เยาว์ ตามมาตรา ๓๑ 

     กรณีทายาทโดยธรรมเป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกนิคม 

     ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๒ ให้ดำาเนินการดังนี้.-

     (๑) ให้นิคมฯ รายงานอธิบดีเพื่อขอให้ญาติพี่น้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ปกครองและ 

      ดูแลที่ดินแทนผู้เยาว์

     (๒) ให้ผู้ปกครองตามคำาสั่งศาลเป็นผู้ดูแลทำาประโยชน์ เพ่ืออุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ จนกว่า

      จะบรรลุนิติภาวะ และสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคม
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 ๓.	เอกสารประกอบการดำาเนินงาน	

  ๓.๑ แบบใบสมัคร สอ.๑

  ๓.๒ แบบสอบสวนคุณสมบัติบุคคลผู้สมัครเป็นสมาชิกนิคม (แบบ สอ.๓) ปรับปรุงปี ๒๕๕๗

  ๓.๓ สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน,ทะเบียนสมรส,ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)

  ๓.๔ แผ่นรายการคำานวณรังวัดที่ดิน ระวางแผนที่

  ๓.๕ บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกนิคม จำาแนกตามประเภท

  ๓.๖ ระเบียบวาระการปะชุมคณะกรรมการฯ

  ๓.๗ หนังสือขอความเห็นชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ

  ๓.๘ หนังสือเชิญคณะกรรมการ

  ๓.๙ บัญชีลายชื่อคณะกรรมการฯ ผู้เข้าประชุม

  ๓.๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา

  ๓.๑๑ แบบใบสำาคัญจ่ายเช่น (แบบ ๕) กรณีจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ

  ๓.๑๒ บันทึกคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง
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การอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์
ในที่ดิน (น.ค.๑)



 เมื่อคณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๒๐ ได้มีการประชุมและพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

นิคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มีบันทึกการอนุมัติของคณะกรรมการฯ ไว้เป็นหลักฐาน และคณะกรรมการฯ จัดให้

สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินตามแผนผังที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำาหนด

 ซึ่งกำาหนดแสดงว่าสมาชิกนิคมรายใด ได้รับจัดที่ดิน ผัง แปลง เนื้อที่เท่าใด (ตามขั้นตอนงานบรรจุ

สมาชิกนิคม) ให้นิคมดำาเนินการ

 ๑. รวบรวมรายชื่อสมาชิกนิคม เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินตาม

  คำาสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง มอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

  ตามที่อธิบดีกำาหนดพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินครอบครัวละไม่เกิน ๕๐ ไร่

  ตามมาตรา ๘ โดยให้นิคมรวบรวมเอกสารต่างๆ ดังนี้

  -  บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมพร้อม 

   บันทึกลงนามการมาประชุมของคณะกรรมการฯ

  - บัญชีรายชื่อสมาชิกนิคมผู้ขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน โดยเรียงตามหมวดอักษรและแบบ 

   พิมพ์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำาหนด

  - ระวางแผนที่ที่มีการจัดแบ่งที่ดินให้แก่สมาชิกนิคมในคราวเดียวกัน

  - หนังสือนำาส่ง พร้อมยืนยันความถูกต้องของสมาชิกนิคม เพื่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดย 

   ผู้ว่าราชการกำาหนดอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน

 ๒. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ปกครองนิคมดำาเนินการประกาศแสดงเขตผังการจัดแบ่งที่ดินพร้อมด้วย

  รายชื่อสมาชิกนิคมว่าผู้ใดได้ที่ดินผังแปลงใด เนื้อที่เท่าใด แล้วทำาประกาศติดไว้ ณ ที่ทำาการ

  นิคมสร้างตนเอง พร้อมกับมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกนิคมมารับมอบที่ดิน อย่างน้อยภายใน ๓๐ วัน

  นับแต่ที่ได้รับหนังสือแจ้งของผู้ปกครองนิคม ตามมาตรา ๒๓

 ๓. ให้นิคมดำาเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.๑) พร้อมกับมีหนังสือแจ้ง 

  สมาชิกนิคมให้อพยพครอบครัวเข้าอยู่ประจำาทำากินในที่ดินที่ได้รับมอบหมายภายใน ๖๐ วัน นับแต ่

  วันที่ได้รับมอบที่ดินเป็นต้นไป ตามมาตรา ๒๔

 ๔. ขั้นตอนการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ (น.ค.๑) ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง

  ๑) เจ้าหน้าที่เขียน น.ค.๑ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุญาต

  ๒) เสนอผู้ปกครองนิคม ลงนามใน น.ค.๑

  ๓) มอบ น.ค.๑ ให้กับสมาชิกนิคม พร้อมบัตรสมาชิกนิคม

  ๔) ชี้แจงให้สมาชิกนิคมทราบ และปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๗

  ๕) ลงทะเบียนในสมุดทะเบียน น.ค.๑ ให้เรียบร้อย

  ๖)  ลงข้อมูลในสมุดทะเบียนรายละเอียดรับใบสมัครสมาชิกนิคม

การอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.๑)
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 ๕. เมื่อราษฎรได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ให้เป็นสมาชิกนิคม และผู้ว่าราชการ

  จังหวัด อนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินแล้ว ให้นิคมส่งสำาเนาเอกสารรายงานกรม 

  พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดังนี้

  - บัญชีรายชื่อสมาชิกนิคม

  - บันทึกการประขุมของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคม

  - หนังสือจังหวัดในการอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินให้กรมพัฒนาสังคมและ 

   สวัสดิการ อย่างละ ๑ ชุด เพื่อเป็นข้อมูลในการออก น.ค.๓ และการเปลี่ยนแปลงสิทธิต่อไป

 ๖. เอกสารประกอบ

  ๑) บันทึกคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

  ๒) หนังสืออนุญาตให้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง เข้าทำาประโยชน์

  ๓) หนังสือแจ้งให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองรับมอบที่ดิน

  ๔) หนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.๑)

  ๕) ประกาศนิคมฯ เรื่องการอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินตามผังแปลงที่ดิน

  ๖) บัญชีรายชื่อสมาชิกนิคม
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การออกหนังสือ
แสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)

  • กรณีปกติ

  • กรณีรับสิทธิแทน



	 หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์	(น.ค.๓)	กรณีปกติ

 ๑. การรับคำาร้องขอหนังสือแสดงการทำาประโยชน์	(น.ค.๒)	(ระยะเวลาดำาเนินการ ๔ วัน นิคมสร้างตนเอง

รับผิดชอบ)

   ๑) สมาชิกนิคมฯ กรอกรายละเอียดในคำาร้องทั่วไป เพื่อขอออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.

๓) โดยแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้าน และสมุดประจำาตัวสมาชิกนิคมฯ (ถ้ามี) กรอก

รายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๒) เจ้าหน้าที่นิคมฯ รับคำาร้อง 

น.ค.๒ ดำาเนินการตรวจสอบการเป็นสมาชิกนิคมฯ ของผู้มายื่นคำาร้อง น.ค.๒ ว่าเป็นสมาชิกเกิน ๕ ปี หรือ

ไม่ ตรวจสอบรูปแปลงที่ดินในระวางแผนที่ว่ามีการรังวัดขึ้นรูปแปลงที่ดินหรือไม่ ตรวจสอบสินเช่ือและเงินทุน

รัฐบาลได้ออกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดผังแปลงที่ดิน ให้สมาชิกนิคม  ที่มายื่นคำาร้อง น.ค.๒ และลงลายมือชื่อใน

แบบฟอร์มคำาร้อง น.ค.๒

  ๒) การยื่นคำาร้อง น.ค.๒ ของสมาชิกนิคมที่ผ่านเกณฑ์ ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของ

เอกสารและลงรายละเอียดในแบบตรวจสอบการผ่านคณะกรรมการฯ และการอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน 

(แบบ ต.๑) ว่าผ่านกรรมการฯ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ใด โดยการตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

   (๑) รายละเอียดการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินทุกแปลง รวมแล้วไม่เกิน ๕๐ ไร่ ตาม 

มาตรา ๘

   (๒) รายละเอียดแปลงที่ขอออก น.ค.๓ ว่า ชื่อ-สกุล หมายเลขแปลงที่ดินที่ขอออก น.ค.๓

จำานวนเนื้อที่ ตรงกับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินหรือไม่ หากไม่ตรงกันให้นิคม ชี้แจง

   (๓) รายการคำานวณรังวัดที่ดินว่า ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ตำาบล อำาเภอ จังหวัด หมายเลขแปลงที่ดิน 

ระวาง ตรงกับระวางแผนที่ ถูกต้องหรือไม่

   (๔) เอกสารอื่นๆ ที่แนบเพิ่มเติม เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

  ๓) เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว สมาชิกนิคมฯ ได้ชำาระเงินช่วยทุนรัฐและหนี้สินเกี่ยวกับ

กิจการนิคม (ถ้ามี) ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลงลายมือชื่อในเอกสารคำาร้อง น.ค.๒

 ๒.	คณะกรรมการตรวจสอบการทำาประโยชน์ที่ดิน	 (ระยะเวลาดำาเนินการ ๒ วัน นิคมสร้างตนเองรับ

ผิดชอบ)

  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำาประโยชน์ในที่ดิน

  ๒) นิคมสร้างตนเองทำาหนังสือแจ้งสมาชิกนิคมฯ ที่ขอออก น.ค.๓ ไปร่วมตรวจสอบการทำาประโยชน์

แปลงที่ดินที่ขอออก น.ค.๓ และพร้อมแจ้งผู้ใหญ่บ้านในท้องที่และผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงด้วย

  ๓) คณะกรรมการตรวจสอบการทำาประโยชน์ในที่ดินของสมาชิกนิคม ตรวจสอบการทำาประโยชน์ 

และลงนามในแบบฟอร์มบันทึกความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบการทำาประโยชน์ เพ่ือใช้ประกอบในการออก 

น.ค.๓

การออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)
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 ๓.	จัดทำาหนังสือแสดงการทำาประโยชน์	(น.ค.๓)	(ระยะเวลาดำาเนินการ ๕ วัน นิคมสร้างตนเองรับ

ผิดชอบ)

  ๑) เจ้าหน้าที่ทะเบียนนิคม  รับชุดคำาร้อง น.ค.๒ และแบบ ต.๑ พร้อมทั้งเบิกใบ น.ค.๓ (ฉบับต้น

ขั้วและฉบับจริง) ตามจำานวนแปลงที่ดินที่ขอออก น.ค.๓ จากหัวหน้างานทะเบียน

  ๒) จำาลองรูปแปลงที่ดินจากรายการคำานวณการรังวัดที่ดินหรือในระวางแผนที่ และเขียนรายละเอียด

ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้างเคียง ตามเอกสารดังกล่าว ลงในใบ น.ค.๓

  ๓) เจ้าหน้าที่ทะเบียนนิคมฯ บันทึกรายละเอียดชื่อ-สกุล แปลงที่ดินหมายเลขระวางและเนื้อที่ลงใน

สมุดทะเบียนคุม น.ค.๓ พร้อมทั้งประทับข้อความ “คุมหนังสืออนุญาต น.ค.๓” พร้อมออกเลขที่ เล่มที่ โดย

เรียงลำาดับติดต่อกัน และประทับตรากรมฯ ลงในใบ น.ค.๓ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองและผู้ท่ี

เกี่ยวข้องลงนามในใบ น.ค.๓

  ๔) กรอกรายละเอียดลงในแบบขออนุมัติออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ให้แก่สมาชิกนิคม 

(แบบ ท.๑) และบัญชีรายชื่อสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้รับหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (แบบ ท.๒) พร้อมทั้ง

ให้ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองและผู้รับผิดชอบลงนามในแบบ ท.๑

  ๕) จัดทำาแบบกำากับการปฏิบัติงานออก น.ค.๓ ของสมาชิกนิคมฯ ลงในแบบ ท.๓

 ๔.	 กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา	 รับเอกสารหลักฐาน	 ตรวจสอบความถูกต้อง	

ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารตามหนังสือขออนุมัติออก	น.ค.๓	(ระยะเวลาดำาเนินการ ๗ วัน กองกิจการ

นิคมสร้างตนเองฯ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับผิดชอบ)

  ๑) กองกิจการนิคมสร้างตนเองฯ รับชุดคำาร้อง น.ค.๒ พร้อมทั้งแบบ ท.๑, ท.๒ และ ท.๓  ส่ง

กลุ่มการสนับสนุนงานนิคมสร้างตนเอง เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร

ชุดคำาร้อง น.ค.๒ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานฯ ลงนามในใบตรวจสอบคุณภาพเอกสารออกหนังสือแสดง

การทำาประโยชน์ (น.ค.๓) รายบุคคล (แบบ ท.๒) หัวหน้างานหนังสือสำาคัญและหัวหน้ากลุ่มงานฯ ลงนามใน 

แบบ ท.๑

  ๒) นำาเสนอผู้อำานวยการกองกิจการนิคมสร้างตนเองฯ เพื่อลงนามในแบบ ท.๑

  ๓) นำาเสนอรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อลงนามในแบบ ท.๑ และใน น.ค.๓ ทั้งต้น

ขั้วและคู่ฉบับ

 ๕.	ส่งเอกสาร	น.ค.๓	ให้นิคมฯ	แจ้งสมาชิกนิคมฯ	รับ	น.ค.๓	 (ระยะเวลาดำาเนินการ ๕ วัน 

กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา รับผิดชอบ)

  ๑) กองกิจการนิคมสร้างตนเองฯ ส่งชุดคำาร้อง น.ค.๒ ให้นิคมฯ และแจ้งสมาชิกนิคมฯ มารับ น.ค.๓ 

(แบบ ท.๗/๑)

  ๒) นิคมฯ ตอบรับว่าได้รับ น.ค.๓ และแจ้งสมาชิกนิคมฯ มารับ น.ค.๓

 *รวมระยะเวลาดำาเนินการ ๒๓ วันทำาการ
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๔ วัน

๕ วัน

๒.คณะกรรมการ ตรวจสอบการทำาประโยชน์              
 ในที่ดินของสมาชิกนิคม

๓.จัดทำาหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)
 ๓.๑ รับชุดคำาร้อง น.ค.๓ พร้อมเอกสาร 
  ประกอบทั้งหมดที่ถูกต้องสมบูรณ์
 ๓.๒ เบิกใบ น.ค.๓ ตามจำานวนแปลงที่ดิน 
  ของคำาร้อง น.ค.๒
 ๓.๓ จำาลองรูปแปลงที่ดินลงในใบ น.ค.๓
 ๓.๔ เขียนรายละเอียดของสมาชิกและที่ดิน 
  ลงในใบ น.ค.๓

นิคมสร้างตนเอง

นิคมสร้างตนเอง

ขั้นตอนและระยะเวล�ในก�รออกหนังสือแสดงก�รทำ�ประโยชน์ (น.ค.๓) 

(ฉบับปรับปรุง)

 วัน/เวล� ขั้นตอน  ผู้รับผิดชอบ

๔ วัน นิคมสร้างตนเอง

๑. รบัคำารอ้งขอหนังสอืแสดงการทำาประโยชน์  
 (น.ค.๒)
 ๑.๑ นิคมฯ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของ 
  สมาชิกนิคมฯ ที่มายื่นคำาร้อง น.ค.๒
  - การบรรจุสมาชิกนิคม
  - รูปแปลงที่ดินในระวางและรายการ 
   คำานวณฯ
  - ชื่อ-สกุล ของสมาชิกนิคม
  - การทำาประโยชน์ในแปลงที่ดิน
  - การชำาระเงินช่วยทุนรัฐบาล
  - การชำาระหนี้สินเงินทุนหมุนเวียน 
   ของทางราชการ
 ๑.๒ รับคำาร้อง น.ค.๒ ของสมาชิกนิคมที่
  ผ่านเกณฑ์ และตรวจสอบรายละเอียด 
  ในแบบ ต.๑
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 วัน/เวล� ขั้นตอน    ผู้รับผิดชอบ

๕ วัน

รวมระยะเวลา	๒๓	วันทำาการ

๕ วัน นิคมสร้างตนเอง

๓.๕ ตรวจสอบคุณภาพใบ น.ค.๓
 ๑. บันทึกรายละเอียดในสมุดทะเบียนคุม
  น.ค.๓ และประทับข้อความ “คุมหนังสือ
  อนุญาตออก น.ค.๓”
 ๒.การเขา้เล่ม น.ค.๓ พรอ้มออก เลขที ่ 
  เล่มที่
 ๓.ประทับตรากรมฯ ในใบ น.ค.๓
 ๔.จัดทำาหนังสืออนุมัติ(แบบ ท.๑.,ท.๒)
 ๕.เสนอเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบลงนามใน  
  น.ค.๓

๗ วัน

 กองกิจการนิคมฯ
 - หน.งานหนังสือ
  สำาคัญ
 - หน.กลุ่มการ  
  สนับสนุนงาน
  ศูนย์ฯ
 - ผู้อำานวยการกอง 
  กิจการนิคมฯ
 - อธิบดีกรมพัฒนา
  สังคมและสวัสดิการ
  หรือผู้ที่ได้รับมอบ 
  หมายลงนามในใบ
  น.ค.๓

๔.  กองกิจการนิคมสร้างตนเองฯ  รับเอกสาร
 สมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสารตามหนังสือ 
 ขออนุมัติออก น.ค.๓
 ๔.๑ นำาเสนอหัวหน้ากลุ่ม
 ๔.๒ นำาเสนอผู้อำานวยการกองกิจการ 
   นิคมสร้างตนเองฯ
 ๔.๓ นำาเสนออธิบดีกรมฯ หรือผู้ที่ได้รับ 
   มอบหมายลงนามในใบ น.ค.๓

๕. ส่งเอกสาร น.ค.๓ ให้นิคมฯ แจ้งสมาชิกนิคมฯ
 รับ น.ค.๓
 - ส่งเอกสารพร้อม น.ค.๓
 - แจ้งสมาชิกนิคมฯ
๕. ส่งเอกสาร น.ค.๓ ให้นิคมฯ แจ้งสมาชิกนิคมฯ
 รับ น.ค.๓
 - ส่งเอกสารพร้อม น.ค.๓
 - แจ้งสมาชิกนิคมฯ

กองกิจการ   
นิคมสร้างตนเอง/ 
นิคมสร้างตนเอง
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เอกส�รใช้ประกอบก�รเสนอขออนุมัติออก น.ค.๓

 กรณีปกติ

 ๑. แบบ ท.๑, ท.๒, ท.๓ และแบบ ท.๗/๑

 ๒. แบบตรวจสอบการผ่านคณะกรรมการฯ (ต.๑)

 ๓. คำาร้อง น.ค.๒ พร้อมหลักฐานประกอบ

 ๔. บันทึกตรวจสอบการทำาประโยชน์ในที่ดิน

 ๕. บันทึกรับรองจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

 ๖. หนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.๑)

 ๗. หนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ88
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ก�รออกหนังสือแสดงก�รทำ�ประโยชน์ (น.ค.๓)

ประเภทรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรม	(มาตรา	๓๐	มาตรา	๓๑	มาตรา	๓๒)

 การออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.๓) ประเภทรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรม มาตรา ๓๐, 

๓๑, ๓๒

 มาตรา ๓๐ ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตายก่อนได้รับโฉนดที่ดินหรือรับรองการทำาประโยชน์สำาหรับ

ที่ดินนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม และมีคุณสมบัติตาม มาตรา ๒๒ เข้าเป็นสมาชิก

นิคมสร้างตนเองแทน

 ทายาทโดยธรรม หมายถึง ผู้มีสิทธิรับมรดกโดยผลของกฎหมาย โดยถือทายาทโดยธรรมตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา ๑๖๒๙) มี ๖ ลำาดับ ดังนี้

 ลำาดับที่ ๑ ผู้สืบสันดาน (บุตร หลาน เหลน) (คู่สมรสของสมาชิกนิคมฯ ที่ถึงแก่กรรมจดทะเบียนสมรส 

    ตามกฎหมาย)

 ลำาดับที่ ๒ บิดา, มารดา (ของสมาชิกนิคมฯ ที่ตาย ไม่รวมคู่สมรส)

 ลำาดับที่ ๓ พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน

 ลำาดับที่ ๔ พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดา เดียวกัน

 ลำาดับที่ ๕ ปู่ ย่า ตา ยาย

 ลำาดับที่ ๖ ลุง ป้า น้า อา

 มาตรา ๓๑ ในกรณีทายาทโดยธรรมตาม มาตรา ๓๐ เป็นผู้เยาว์ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

พิจารณาดำาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อประโยชน์แก่ผู้เยาว์เกี่ยวกับที่ดินนั้น

 มาตรา ๓๒ ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรม หรือมีแต่ไม่อาจคัดเลือกได้ตาม 

มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้อื่นซึ่งมีคุณสมบัติตาม มาตรา ๒๒ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

แทนและผู้นั้นต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือยอมรับภาระเกี่ยวกับหนี้สินของผู้ตาย อันเกี่ยวกับกิจการของ

นิคมสร้างตนเอง ในกรณีเช่นนี้ ให้นำาความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๙ มาใช้กำากับโดยอนุโลม
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 ๑. ก�รขอรับสิทธิแทนสม�ชิกนิคมฯ ที่ถึงแก่กรรม (โดยท�ย�ทโดยธรรม

ต�มม�ตร� ๓๐)

 ให้นิคมฯ แจ้งทายาทโดยธรรมเพื่อดำาเนินการดังนี้

  ๑.๑ ให้ทายาทผู้ที่ขอรับสิทธิแทนยื่นคำาร้องต่อผู้ปกครองนิคมฯ

  ๑.๒ จัดทำาบันทึกถ้อยคำาทายาทโดยธรรมของสมาชิกนิคมฯ ที่ถึงแก่กรรมทุกคน ว่าจะขอรับสิทธ ิ

   หรือไม่ ถ้าไม่ให้ระบุด้วยว่าจะให้ทายาทคนใดเป็นผู้รับสิทธิแทน โดยทายาททุกคนต้องยินยอม 

   สละสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ขอรับสิทธิแทน

  ๑.๓ ออกประกาศนิคมฯ เร่ืองการขอรับสิทธิเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินแทนสมาชิกนิคมฯที่ถึงแก่กรรม

   โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดินเป็นเวลา ๓๐ วัน ณ ที่ทำาการนิคมฯ ที่ว่าการอำาเภอ 

   ที่ทำาการกำานันผู้ใหญ่บ้าน สำานักงานที่ดินอำาเภอ/จังหวัด และที่ทำาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๑.๔ เมื่อได้ทายาทโดยธรรมแล้วให้พิจารณาและดำาเนินการดังนี้

   ๑.๔.๑  กรณีทายาทโดยธรรมยังไม่ได้เป็นสมาชิกนิคม ดำาเนินการ

     (๑) ทายาทโดยธรรมยื่นคำาร้องต่อผู้ปกครองนิคมฯ เพ่ือขอรับสิทธิแทนสมาชิกนิคมฯ

      ที่ถึงแก่กรรม

     (๒) สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ

     (๓) นิคมฯ เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการผ่านการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม

      (มาตรา ๓๐)

     (๔) อธิบดี หรือผู้รับมอบอำานาจอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน

     (๕) ให้นิคมฯ ตรวจสอบอายุการเป็นสมาชิกนิคมฯ ของสมาชิกนิคมฯ โดยพิจารณาและ 

      ดำาเนินการดังนี้

      -  กรณีสมาชิกนิคมฯ ที่ถึงแก่กรรมมีอายุการเป็นสมาชิกนิคมฯ เกินกว่า ๕ ปีแล้ว

       แต่ยังไม่ได้ชำาระเงินช่วยทุนรัฐต้องเริ่มต้นนับอายุการเป็นสมาชิกนิคมฯ ใหม่

      - กรณีสมาชิกนิคมฯ ที่ถึงแก่กรรมมีอายุการเป็นสมาชิกนิคมฯ ไม่ครบ ๕ ปีแล้ว

       แต่ยังไม่ได้ชำาระเงินช่วยทุนรัฐต้องเริ่มต้นนับอายุการเป็นสมาชิกนิคมฯ ใหม่

    ๑.๔.๒ กรณีทายาทโดยธรรมเป็นสมาชิกนิคมฯอยู่ก่อนแล้วและมีอายุการเป็นสมาชิกครบ   

     ๕ ปี แล้วดำาเนินการ

     (๑) ทายาทโดยธรรมยื่นคำาร้องต่อผู้ปกครองนิคมฯ เพื่อขอรับสิทธิแทนสมาชิกนิคมฯ  

      ที่ถึงแก่กรรม

     (๒) นิคมฯ เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการผ่านการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม

      ตามมาตรา ๓๐

     (๓) อธิบดี หรือผู้รับมอบอำานาจอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ที่ดิน และดำาเนินการขอออก

      น.ค.๓ ได้โดยนับอายุการเป็นสมาชิกนิคมฯ ต่อเนื่อง

    ๑.๔.๓ กรณีทายาทโดยธรรมมีอายุการเป็นสมาชิกนิคมฯ ยังไม่ครบ ๕ ปี แต่สมาชิกนิคมฯ 

     ผู้ถึงแก่กรรมได้ชำาระเงินทุนช่วยรัฐไว้แล้วสามารถนับอายุการเป็นสมาชิกนิคมฯ ต่อเน่ือง 

     ได้เลย
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 ๒. ก�รขอรับสิทธิแทนสม�ชิกนิคมฯที่ถึงแก่กรรม (ผู้อื่นที่ ไม่ใช่ท�ย�ทโดยธรรม 

ม�ตร� ๓๒)

  ในกรณีสมาชิกนิคมฯ ที่ถึงแก่กรรมมีทายาทโดยธรรม แต่ไม่สามารถขอรับสิทธิแทนได้ หรือบางราย

ไม่มีทายาทโดยธรรม ให้ดำาเนินการดังนี้

  (๒.๑) ให้ผู้ขอรับสิทธิแทนยื่นคำาร้องต่อผู้ปกครองนิคม เพ่ือขอรับสิทธิแทนสมาชิกนิคม ที่ถึงแก่กรรม

  (๒.๒) กรณีที่มีทายาทโดยธรรมแต่ไม่สามารถรับสิทธิแทนได้ นิคม ต้องทำาบันทึกถ้อยคำาด้วยว่า ไม่มี

    ความประสงค์จะขอรับสิทธิในที่ดิน พร้อมชี้แจงเหตุผล และให้ระบุด้วยว่าจะให้บุคคลใดเป็น

    ผู้ขอรับสิทธิแทน 

  (๒.๓) ออกประกาศนิคมสร้างตนเอง เรื่องการขอรับสิทธิเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินแทนสมาชิกนิคม  

    ที่ถึงแก่กรรม โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดิน เป็นเวลา ๓๐ วัน ณ ที่ทำาการนิคมฯ  

    ที่ว่าการอำาเภอที่ทำาการกำานันผู้ใหญ่บ้าน สำานักงานที่ดินอำาเภอ / จังหวัด และองค์กร  

    ปกครองส่วนท้องถิ่น

  (๒.๔) กรณีผู้ขอรับสิทธิแทนไม่เป็นสมาชิกนิคมดำาเนินการดังนี้

    ๒.๔.๑ ยื่นคำาร้องต่อผู้ปกครองนิคม เพื่อขอรับสิทธิแทนสมาชิกนิคม ที่ถึงแก่กรรม

    ๒.๔.๒ สมัครเป็นสมาชิกนิคม

    ๒.๔.๓ นิคม เสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้อื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ แห่ง 

     พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เข้าเป็นสมาชิกนิคม แทน 

     ผู้ถึงแก่กรรม

    ๒.๔.๔ อธิบดี หรือผู้รับมอบอำานาจอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน ต้องถือปฏิบัติตามหลัก 

     เกณฑ์มาตรา ๑๑ คือ ต้องเป็นสมาชิกนิคม เกินกว่า ๕ ปี ซึ่งไม่อาจนับอายุการเป็น 

     สมาชิกนิคม ต่อเนื่องเหมือนทายาทโดยธรรมได้

    ๒.๔.๕ กรณีผู้ขอรับสิทธิแทนเป็นสมาชิกนิคมอยู่ก่อนแล้วให้ยื่นคำาร้องต่อผู้ปกครองนิคม เพ่ือ 

     เสนอให้อธิบดี หรือผู้ได้รับมอบอำานาจอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งกรณีนี ้

     ให้นับอายุการเป็นสมาชิกนิคม ของตนเองเป็นเกณฑ์ในการขอออก น.ค.๓

 ๓. ก�รขอรับสิทธิแทนสม�ชิกนิคม ที่ถึงแก่กรรม (โดยท�ย�ทโดยธรรมเป็น

ผู้เย�ว ์(ม�ตร� ๓๑))

  กรณีทายาทโดยธรรมเป็นผู้เยาว์เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๘ ได้ แต่เน่ืองจากขาดคุณสมบัติ

การเป็นสมาชิกนิคมฯ ตามาตร ๒๒ (๒) ดังนั้นในช่วงระยะเวลาก่อนจะบรรลุนิติภาวะตามมาตรา ๒๒ (๒) จึงมี

แนวทางดำาเนินงานดังนี้

  ๑.  ให้นิคมฯ รายงานอธิบดี เพ่ือขอให้ญาติพ่ีน้องท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ปกครองดูแลท่ีดินแทนผู้เยาว์

  ๒. ให้ผู้ปกครองตามคำาสั่งศาลเป็นผู้ปกครองดูแลทำาประโยชน์ เพื่ออุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์จนกว่าจะ 

   บรรลุนิติภาวะ และสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ
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 ๔. เอกส�รประกอบก�รขอหนังสือแสดงก�รทำ�ประโยชน์ (น.ค.๓) ประเภท

รับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรม

  กรณีผู้ถึงแก่กรรมได้รับ น.ค.๓ แล้ว หรือยังไม่ได้รับ น.ค.๓ ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

  ๑)  คำาร้องเรื่องขอรับสิทธิแทน

  ๒) ประกาศนิคมฯ เรื่องขอรับสิทธิแทน

  ๓)  หนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ของผู้ถึงแก่กรรมเพื่อยกเลิก

  ๔)  ใบแจ้งความกรณี น.ค.๓ ของผู้ถึงแก่กรรมสูญหาย

  ๕)  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน, สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับสิทธิแทน พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง

  ๖)  หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

  ๗)  สำาเนาหลักฐานการขออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.๑)

  ๘)  รายการคำานวณรังวัด หรือกระดาษแผ่นบาง

  ๙)  ใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม

  ๑๐) บัญชีเครือญาติของผู้ถึงแก่กรรม ระบุให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์ม)

  ๑๑) หนังสือสอบสวนทายาทของผู้ถึงแก่กรรม (ป.ค.๑๔ ออกโดยอำาเภอท้องที่)

  ๑๒) บันทึกยินยอมสละสิทธิของทายาททุกราย รวมถึงบิดา มาราดา ของผู้ถึงแก่กรรม พร้อมแนบ

   สำาเนาทะเบียนบ้าน, สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของทายาททุกราย (กรณีบิดา มารดา หรือ

   ทายาทถึงแก่กรรมให้แนบสำาเนาใบมรณะบัตรหรือให้ผู้ใหญ่บ้าน, กำานัน, อำาเภอรับรองด้วย

  ๑๓) ทะเบียนสมรสกรณีสามี - ภรรยา
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 ๕. เอกส�รใช้ประกอบก�รขออนุมัติออกหนังสือแสดงก�รทำ�ประโยชน์ (น.ค.

๓) ให้แก่สม�ชิกนิคมที่ถึงแก่กรรม

  กรณีผู้ถึงแก่กรรมได้รับ น.ค.๓ แล้ว หรือยังไม่ได้รับ น.ค.๓ ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

  ๑. คำาร้องขอรับสิทธิแทน

  ๒. ประกาศนิคมฯ เรื่องขอรับสิทธิแทน

  ๓. หนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ของผู้ถึงแก่กรรมเพื่อยกเลิก

  ๔. ใบแจ้งความกรณี น.ค.๓ ของผู้ถึงแก่กรรมสูญหาย

  ๕. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับสิทธิแทน พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง

  ๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

  ๗. สำาเนาหลักฐานการขออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.๑)

  ๘. รายการคำานวณรังวัดหรือกระดาษแผ่นบาง

  ๙. ใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม

  ๑๐. บัญชีเครือญาติของผู้ถึงแก่กรรม ระบุให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์ม)

  ๑๑. หนังสือสอบสวนทายาทของผู้ถึงแก่กรรม (ป.ค.๑๔ ออกโดยอำาเภอท้องที่)

  ๑๒. บันทึกยินยอมสละสิทธิของทายาททุกราย รวมถึงบิดา มารดา ของผู้ถึงแก่กรรม พร้อมแนบ

   สำาเนาทะเบียนบ้าน สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนทายาททุกราย (กรณีบิดา มารดา หรือ

   ทายาทถึงแก่กรรมให้แนบสำาเนาใบมรณะบัตรหรือให้ผู้ใหญ่บ้าน กำานัน อำาเภอรับรองด้วย)

  ๑๓. ทะเบียนสมรสกรณีสามี - ภรรยา
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แบบ ท.๑/๑

แบบขออนุมัติออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์		(น.ค.๓)		ให้แก่สมาชิกนิคมฯ	
ที่ถึงแก่กรรม

 ๒. นิคมฯ ดำาเนินการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออก น.ค.๓ ของสมาชิกนิคม ตามข้อ ๑ ได้แก่

  ๑. การเป็นสมาชิกนิคม

  ๒. การอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน

  ๓. รูปแปลงที่ดินรายการคำานวณการรังวัดที่ดิน  หรือกระดาษแผ่นบาง

  ๔. การตรวจสอบการทำาประโยชน์ในที่ดิน

  ๕. การชำาระเงินทุนช่วยรัฐบาล           

  ๖. รายการหนี้สินเงินทุนหมุนเวียนของทางราชการ

  ๗. การชี้แจงการครอบครองทำาประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบการออก  น.ค.๓

  ๘. เอกสารหลักฐานแสดงบุคคล  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน  สำาเนาทะเบียนบ้าน

  ๙. ประกาศนิคมฯ  เรื่อง  ขอรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรม

  ๑๐. หนังสือสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรม (ป.ค.๑๔) ออกโดยอำาเภอท้องที่

  ๑๑. บัญชีเครือญาติ  และบันทึกยินยอมสละสิทธิ์ของทายาททุกราย  พร้อมสำาเนาบัตรประชาชนและ

สำาเนาทะเบียนบ้าน

 นิคมสร้างตนเอง...........................................................จังหวัด....................................................

ที่  พม  ๐๖๐๘............./............................         วันที่..............เดือน..................พ.ศ....................

เรียน   อธิบดี 

  ๑. ด้วยนิคมสร้างตนเอง...................จังหวัด...............................ได้รับคำาร้องขอหนังสือแสดง

การทำาประโยชน์ประเภทรับสิทธิแทนสมาชิกนิคมฯ ที่ถึงแก่กรรม  (น.ค.๒  หรือ  น.ค.๒.๑) จากสมาชิกนิคมฯ 

จำานวน.............................ราย จำานวนที่ดิน................................. แปลง  ได้แก่
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  ๑๒. เอกสารอื่น  ๆ  ..............................................................................................................

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่า  สมาชิกนิคมปฏิบัติถูกต้องตาม มาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัตจิัดที่ดินเพ่ือ

การครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ สมาชิกนิคมฯ ไม่ค้างชำาระหนี้สินของทางราชการ  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ

ออก น.ค.๓

 ๓. นิคมฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรดำาเนินการ

       ๓.๑  อนุมัติยกเลิกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ของผู้ถึงแก่กรรมที่รับ น.ค.๓  แล้ว

จำานวน..................ราย  ที่ดิน .............................แปลง  ตามบัญชีรายชื่อ  แบบ ท. ๒/๑

       ๓.๒  อนุมัติออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)  ให้แก่ทายาทสมาชิกนิคมฯ ที่ขอรับสิทธิ

แทนผู้ถึงแก่กรรม  มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

พ.ศ.๒๕๑๑ จำานวน................ราย ที่ดิน .................แปลง  จำานวนเนื้อที่ดิน..................... ไร่ .............งาน 

............ ตารางวา   .

ตามข้อ  ๑  และรายละเอียดบัญชีสมาชิกนิคมสร้างตนเอง  ได้รับหนังสือแสดงการทำาประโยชน์  (น.ค.๓) แบบ 

ท. ๓/๑  ที่แนบท้าย

        ๓.๓  อนุมัติออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)  ให้แก่สมาชิกนิคมฯ  ที่ขอรับสิทธิแทน

ผู้ถึงแก่กรรม มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามมาตรา ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑  

จำานวน................ราย ที่ดิน ...........แปลง  จำานวนเนื้อที่ดิน................ ไร่ .............งาน ............ ตารางวา 

ตามข้อ  ๑  และรายละเอียดบัญชีสมาชิกนิคมสร้างตนเอง  ได้รับหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)  

แบบ ท. ๓/๑  ที่แนบท้าย

  ๓.๔  มอบหมายให้นิคมฯ  ดำาเนินการ  ดังนี้

๓.๔.๑  มอบ  น.ค.๓  จำานวน ............ ราย  ที่ดิน ........ แปลง  แก่สมาชิกนิคมฯ  โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ

ที่  รส ๐๔๐๕/ว ๑๗๘๘   ลงวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๔๑

๓.๔.๒  เก็บรักษาคำาร้อง  น.ค.๒  และเอกสารประกอบเรื่องทั้งหมดไว้ที่นิคมฯ  เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจ

สอบ  และจัดส่งการออก น.ค.๓  ให้กรมฯ  เพื่อจัดเก็บไว้ส่วนกลาง

๓.๔.๓  แนะนำาให้สมาชิกนิคมฯ  รีบนำา  น.ค.๓  ไปขอออกหนังสือสำาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

๓.๔.๔  แจ้งผลการอนุมัติออก  น.ค.๓  และการมอบ  น.ค.๓  แก่สมาชิกนิคมฯ  

ให้จังหวัดทราบ 

   ๓.๔.๕  รายงานการมอบ น.ค.๓ แก่สมาชิกนิคมฯ ให้กรมฯ ทราบภายใน ๕ วัน
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 ๔.  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ  และ

  ๔.๑  ลงนามในหนังสือแสดงการทำาประโยชน์  (น.ค.๓) จำานวน ............ ฉบับ  ของสมาชิกนิคมฯ

จำานวน...............ราย  ที่ดิน............. แปลง  เนื้อที่ดินทั้งหมด  จำานวน .......... ไร่ ........... งาน ....... ตารางวา

ตามที่แนบมา  ดังนี้

        ๔.๒  มอบหมายให้นิคมฯ  ดำาเนินการตามข้อ  ๓.๔

          ลงชื่อ .........................................................

              (       )

         ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง......................จังหวัด....................

             .............../ .................... / .......................
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การขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินเพิ่ม
      • แปลงเดิม

    • แปลงใหม่



หลักเกณฑ์

 ๑. แปลงที่ดินที่อนุญาตไว้เดิมจะต้องมีอยู่และเข้าทำาประโยชน์

 ๒. ที่ดินที่ขออนุญาตจะต้องไม่เคยมีการอนุญาตให้สมาชิกนิคม รายใดมาก่อนและไม่ซ้ำาซ้อนกับที่ดิน 

  แปลงอื่นๆ 

 ๓. เมื่อรวมที่ดินที่ได้อนุญาตเดิมและที่ดินที่จะขออนุญาตใหม่เพิ่มเติมต้องไม่เกิน ๕๐ ไร่ 

 ๔. ที่ดินต้องมีแผนที่แผ่นระวางระบุรูปแปลงที่ดินแผ่นรายการคำานวณรังวัดแล้ว

ก�รดำ�เนินง�นขออนุญ�ตเข้�ทำ�ประโยชน์ในที่ดินเพิ่ม

 ๑. สมาชิกนิคม ยื่นคำาร้องต่อนิคม

 ๒. นิคมทำาการตรวจสอบ ทะเบียนสมาชิกนิคม การอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน การออกหนังสือ 

  แสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) แผนที่ แผ่นระวาง ที่ตั้งแปลงที่ดิน การรังวัดที่ดิน

 ๓. ดำาเนินการตามแผนผังขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ ที่แนบท้าย ดังนี้

  ๓.๑ กรณีการอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินแปลงเดิม ซึ่งเคยได้รับอนุญาตแล้วหรือเป็นการออก 

   โฉนดที่ดินได้เนื้อที่มากกว่า น.ค.๓ ดำาเนินการ

   ๓.๑.๑ สอบสวนการได้มาของที่ดิน

   ๓.๑.๒ ตรวจสอบแปลงที่ดิน

   ๓.๑.๓  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา อนุญาต ตามการมอบอำานาจอธิบดีฯ (ต้องมีหนังสือ

     รับมอบอำานาจประกอบ)

  ๓.๒ กรณีขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินแปลงใหม่ ซึ่งไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน ดำาเนินการ

   ๓.๒.๑ ตรวจสอบการรังวัดที่ดิน

   ๓.๒.๒ สอบสวนการได้มาของที่ดิน

   ๓.๒.๓ ตรวจสอบแปลงที่ดิน

   ๓.๒.๔ เสนอคณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๒๐ พิจารณาตามมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

     จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑

   ๓.๒.๕ เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้เสนอผู้ว่าราชการ พิจารณาอนุญาตตามการมอบอำานาจ

     ของอธิบดีฯ (ต้องมีหนังสือมอบอำานาจประกอบ)

 ๔. เอกสารประกอบดำาเนินการ

  ๔.๑ คำาร้องขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินเพิ่ม พร้อมหลักฐานประกอบ

  ๔.๒ บันทึกการตรวจสอบแปลงที่ดิน กรณีขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินเพิ่ม

  ๔.๓ บันทึกการตรวจสอบการทำาประโยชน์ในที่ดิน

  ๔.๔ บันทึกสอบสวนการได้มาของที่ดิน

  ๔.๕ แผ่นรายการคำานวณรังวัดที่ดิน

  ๔.๖  ทะเบียนการบรรจุสมาชิกนิคม / การเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน

  ๔.๗ บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินเพิ่ม

การขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน
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ต�ร�งแสดงขั้นตอนแนวท�งปฏิบัติง�นขออนุญ�ต

เข้�ทำ�ประโยชน์ในที่ดินแปลงใหม่เพิ่ม

๑

๒

ยื่นคำาร้อง

การตรวจสอบ

๒.๑ ตรวจสอบ

ทะเบียสมาชิก

นิคม

๒.๒ ตรวจ

สอบแผนที่

และแผ่น

ระวาง

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

แผนที่และ

แผนระวาง

การรังวัด

เจ้าหน้าที่การ

เข้าทำาประโยชน์

ในที่ดิน

๑. แบบคำาร้องขอ

 รังวัดที่ดินนิคม

 สร้างตนเอง

๒. สำาเนาบัตประจำาตัว

 ประชาชนของผู้ยื่น 

 คำาร้อง

- สำาเนาทะเบียน  

 การบรรจุสมาชิก 

 นิคม

- สำาเนาภาพระบ ุ  

 ตำาแหน่งที่ตั้งแปลง

 ที่ดินในแผนที่นิคม

- สำาเนาภาพระบ ุ  

 ตำาแหน่ง/รูปแปลง

 ที่ดินในแผ่นระวาง

 รังวัดที่ดินนิคมและ

 แผ่นระวางรังวัด  

 ที่ดินกรมที่ดิน

- ส่วนบันทึกผลการ 

 ตรวจสอบของแต่ละ

 ส่วนงาน

(๑) ผู้ติดต่อขออนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน 

 เพิ่ม ติดต่อเจ้าหน้าที่นิคม

(๒) เจ้าหน้าที่ให้คำาแนะนำาและอำานวยความ 

 สะดวกในการกรอกแบบคำาร้องให้ได้สาระ 

 สมบูรณ์พร้อมการลงเน้ือหาผู้ยื่นคำาร้อง 

 และเจ้าหน้าที่ผู้รับคำาร้อง

(๑) งานทะเบียนตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียน 

 การบรรจุสมาชิกนิคมฯ และบันทึกผลการ

 ตรวจสอบในการตรวจสอบของงานทะเบียน

 และหนังสือสำาคัญ พร้อมลงชื่อเจ้าหน้าที ่

 ผู้ตรวจ

(๑) งานแผนที่ระวางที่ดิน ตรวจสอบข้อมูล

 - แผนที่นิคม

 - แผ่นระวาง รังวัดที่ดินนิคม

 - แผ่นระวาง รังวัดที่ดินออก นส.๓

 - แผ่นระวาง รังวัดที่ดินออก โฉนด

(๑) งานอนุญาตเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินตรวจสอบ

 ข้อมูลการอนุญาตให้เข้าทำา ประโยชน์ใน

 ที่ดินของอธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัดของ

 สมาชิกนิคมผู้ยื่นคำาร้องว่าได้รับอนุญาตแล้ว

 จำานวนครั้ง จำานวนแปลงจำานวนเนื้อที่ดิน

(๑) ทำาการบันทึกผลการตรวจสอบของ

 เจ้าหน้าที่แต่ละส่วน

 ที่  ขั้นตอน  แนวท�ง/วิธีก�รปฏิบัติ
เอกส�รประกอบ

เจ้�หน้�ที่

ผู้ปฏิบัติ/ 

รับผิดชอบ

๒.๓ สอบสวน

และจัดทำาราย

ละเอียดของ

ที่ดิน

๒.๔ รายงาน

ผล
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๓ ดำาเนินการ

๓.๑ กรณี

ประเภทที่ดิน

แปลงเดิมหรือ

การรังวัดออก

โฉนดได้ที่ดิน

ตามโฉนด

มากกว่าที่ดิน

ใน น.ค.๓

๓.๒ กรณี

ประเภทที่ดิน

แปลงใหม่ทำา

การรังวัดแล้ว 

(มีแผ่นรายการ

คำานวณ)

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่การ

เข้าทำาประโยชน์

ในท่ีดินผู้ปกครอง

นิคม

ผู้ปกครองนิคม

ผู้ปกครองนิคม

เจ้าหน้าที่การ

เข้าทำาประโยชน์

ในที่ดิน
เจ้าหน้าทีร่ังวัด

ที่ดิน

- แบบบันทึก   

 สอบสวการ

 ครอบครอง   

 ที่ดินเพื่อขอ

 เข้าทำาประโยชน ์ 

 ในที่ดินเพิ่มเติม

- สมุดทะเบียนคุม

- บันทึกขออนุญาต  

 ให้สมาชิกนิคมเข้า  

 ทำาประโยชน์ใน  

 ที่ดินเพิ่ม

- บันทึกรายงานผล

- หนังสือแจ้ง

(๑) ทำาการสอบสวนผู้ยื่นคำาร้องให้ทราบราย 

 ละเอียดที่สำาคัญของที่ดิน ซึ่งขออนุญาต 

 เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินเพิ่ม

 - เหตุผลความจำาเป็นที่ต้องครอบครอง 

  ที่ดินส่วนเพิ่ม

 - การได้มาของที่ดิน

 - ระยะเวลาการครอบครองที่ดิน

 - สภาพทั่วไปของที่ดิน

 - การรุกล้ำาสิทธิละเมิดในที่ดินของผู้อื่น

  และบันทึกผลลงในแบบบันทึกการ  

  สอบสวนการครอบครองที่ดิน

(๒) รายงานผลการตรวจสอบและบันทึกใน 

 สมุดทะเบียนคุมการเข้าทำาประโยชน์ใน 

 ที่ดินเพิ่ม

(๓) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

(๔) รายงานผลในกรมฯ ผู้ยื่นคำาร้องและ

 สำานักงานที่ดิน

(๑) ให้ผู้ยื่นคำาร้องไปดำาเนินการยื่นคำาร้องขอ 

 รังวัดที่ดินในสายงานรังวัดที่ดินนิคม

(๒) ดำาเนินการตามขั้นตอนการรังวัดที่ดินให้

 ได้แผ่นรายการคำานวณรังวัดเป็นที่เรียบร้อย

(๓) นำาสำาเนารายการคำานวณรังวัดมาประกอบ 

 คำาร้องขอเข้าทำาประโยชน์ที่ดินเพิ่ม

 ที่  ขั้นตอน  แนวท�ง/วิธีก�รปฏิบัติ เอกส�รประกอบ

เจ้�หน้�ที่

ผู้ปฏิบัติ/ 

รับผิดชอบ

- คำาร้องขอรังวัดที่ดิน

- สำาเนาแผ่นรายการ 

 คำานวณรังวัดที่ดิน

๓.๓ กรณี

ประเภทที่ดิน

แปลงใหม่ทำา

การรังวัดแล้ว

(มีแผ่นรายการ

คำานวณรงัวดั)

(๑) ทำาการสอบสวนผู้ยื่นคำาร้องให้ทราบราย 

 ละเอียดที่สำาคัญของที่ดิน ซึ่งขออนุญาต 

 เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินเพิ่ม

 - เหตุผลความจำาเป็นที่ต้องครอบครอง 

  ที่ดินส่วนเพิ่ม

 - การได้มาของที่ดิน
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 ที่  ขั้นตอน  แนวท�ง/วิธีก�รปฏิบัติ เอกส�รประกอบ

เจ้�หน้�ที่

ผู้ปฏิบัติ/ 

รับผิดชอบ

(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการครอบ 

 ครองที่ดินประกอบด้วย

 - หัวหน้าฝ่าย

 - หัวหน้างาน

 - เจ้าหน้าที่

(๓) ตรวจสอบแปลงที่ดินรายงานผลการตรวจ 

 สอบและบันทึกในสมุดทะเบียนคุมการทำา 

 ประโยชน์ในที่ดินเพิ่ม

(๑) จัดประชุมคณะกรรมการฯตามมาตรา ๒๐  

 เพื่อพิจารณา จัดสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 

 เพื่อให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินแต่ละแปลง 

 ตามแผนผงัทีอ่ธิบดฯี กำาหนด ตามมาตรา  

 ๒๑ (๒)

(๑) แจ้งให้ผู้ยื่นคำาร้องทราบ

(๒) ดำาเนินการตามมติที่ประชุม

(๓) รายงานกรม

(๑) เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  

 อนุญาตให้ทำาประโยชน์ในที่ดินแปลงใหม ่

 เพิ่ม

๔.๑ กรณี

คณะกรรมการ

ไม่เห็นชอบ

๔.๒ กรณี

คณะกรรมการ

ให้ผ่าน

ผู้ปกครองนิคม คำาสั่งนิคม

เจ้าหน้าที่การ

เข้าทำาประโยชน์

ในที่ดิน

- หัวหน้างาน 

 ทะเบียนและ 

 หนังสือสำาคัญ

- หัวหน้าฝ่าย

- ผู้ปกครอง  

 นิคม

๔ เสนอคณะ

กรรมการตาม

มาตรา ๒๐

- ชุดเอกสารประกอบ

 การประชุมคณะ  

 กรรมการ

- บันทึกรายงาน  

 การประชุมคณะ  

 กรรมการ

- บันทึกขออนุมัติ

- บันทึกรายงานกรม

 - ระยะเวลาการครอบครองที่ดิน

 - สภาพทั่วไปของที่ดิน

 - การรุกล้ำาสิทธิละเมิดในที่ดินของผู้อื่น และ

  บันทึกผลลงในแบบบันทึกการสอบสวน 

  การครอบครองที่ดิน
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 ที่  ขั้นตอน  แนวท�ง/วิธีก�รปฏิบัติ เอกส�รประกอบ

เจ้�หน้�ที่

ผู้ปฏิบัติ/ 

รับผิดชอบ

๑.  เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต

 ให้ทำาประโยชน์ในที่ดินแปลงใหม่เพิ่ม

 ๑. แจ้งให้ผู้ยื่นคำาร้องทราบ

 ๒. ดำาเนินการตามผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ

 ๓. รายงานกรม

๑. แจ้งให้ผู้ยื่นคำาร้องทราบ

๒. บันทึกผลในสมุดทะเบียนคุมการอนุญาตให้ 

 เข้าทำาประโยชน์ในที่ดินเพิ่ม

๓. รายงานอธิบดีพร้อมสำาเนาอนุมัติ

เสนอผู้ว่าราชการ

จังหวัดตามการ

มอบอำานาจจาก

อธิบดีฯ

๕.๑ กรณีผู้ว่า

ราชการจังหวัด

ไม่อนุญาต

๕.๒ กรณี

ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอนุมัติ

- หัวหน้างาน

 ทะเบียนและ  

 หนังสือสำาคัญ

- หัวหน้าฝ่าย

- ผู้ปกครองนิคม

๕ - หนังสือแจ้งเป็น  

 ทางการ

- บันทึกรายงาน

- หนังสือแจ้งเป็น  

 ทางการ

- บันทึกรายงาน
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คำาชี้แจงอื่นๆ 



หลักเกณฑ์

 แก้ไขให้ตรงตามความเป็นจริงที่มีเอกสารยืนยันหรือเกิดจากความผิดพลาดในการเขียน น.ค.๓ 

เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน เป็นต้น

คำาชี้แจงการขอแก้ไขข้อความสาระสำาคัญใน น.ค.๓

เอกส�รที่สม�ชิกนิคมฯ ต้องนำ�ม�

 ๑. น.ค.๓ ฉบับจริง

 ๒. สำาเนาทะเบียนบ้าน

 ๓. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

 ๔. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกส�รที่นิคมต้องตรวจสอบ

 ๑. คำาร้อง น.ค.๒

 ๒. สมุดทะเบียน น.ค.๓

วิธีก�ร

 ๑. สมาชิกนิคมฯ ยื่นคำาร้องต่อผู้ปกครองนิคมฯ

 ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารต่างๆ

 ๓. เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อความที่ผิดพลาดโดยการขีดฆ่าข้อความเดิมและเขียนข้อความที่ถูกต้อง 

  ด้วยหมึกสีแดงและลงชื่อกำากับ

 ๔. ส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตรวจสอบเสนออธิบดี 

  อนุญาตให้แก้ไขพร้อมแก้ไข น.ค.๓ ฉบับต้นขั้ว

 ๕. ส่งเรื่องคืนเพื่อให้สมาชิกนิคมฯ ดำาเนินการต่อไป
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หลักเกณฑ์

 สมาชิกนิคมฯ จะขอต้นขั้ว น.ค.๓ เพื่อนำาไปขอออก น.ส.๓ก หรือโฉนดตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินเท่านั้น

คำาชี้แจงกรณี น.ค.๓ สูญหาย

เอกส�รที่สม�ชิกนิคมฯ ต้องนำ�ม�

 ๑. ใบแจ้งความว่า น.ค.๓ สูญหาย

 ๒. สำาเนาทะเบียนบ้าน

 ๓. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

เอกส�รที่นิคมต้องตรวจสอบ

 ๑. สมุดทะเบียน น.ค.๓

 ๒. ตรวจคำาร้อง น.ค.๓

วิธีก�ร

 ๑. สมาชิกนิคมฯ ยื่นคำาร้องต่อผู้ปกครองนิคมฯ

 ๒. เจ้าหน้าที่สอบปากคำาสมาชิกนิคมฯ ยืนยันว่าได้ทำา น.ค.๓ สูญหายจริง

 ๓. นิคมฯ ออกประกาศโดยระบุรายละเอียดของ น.ค.๓ ที่สูญหายปิดประกาศเป็นเวลา ๓๐ วัน

 ๔. เมื่อครบเวลาให้เสนอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิจารณาออกต้นขั้ว น.ค.๓ ให้

  สมาชิกนิคมฯ
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กรณีที่ ได้ประก�ศวันสิ้นสภ�พของนิคมสร้�งตนเองไปแล้ว ต�มม�ตร� ๑๙ 

แห่งพระร�ชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อก�รครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ อธิบดีกรมพัฒน�

สังคมและสวัสดิก�ร ยังมีอำ�น�จออกหนังสือแสดงก�รทำ�ประโยชน์ (น.ค.๓)

 ให้แก่สม�ชิกนิคมสร้�งตนเองแห่งนั้นต�มม�ตร� ๑๑ แห่งพระร�ชบัญญัติ 

ดังกล่�วได้หรือไม่

ที่จัดสรรให้กับสม�ชิกนิคมฯ ภ�ยหลังก�รประก�ศสิ้นสภ�พนิคมสร้�งตนเอง

 ๑. ในกรณีผู้ที่ได้รับหนังสือ น.ค.๓ แล้ว ย่อมมีสิทธิ์เป็นเจ้าของและสามารถนำาไปออกโฉนดที่ดินหรือ

หนังสือ รับรองการทำาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีผู้ได้รับหนังสือ น.ค.๓ เสียชีวิต ยังไม่ได้นำา

ไปออกหนังสือสำาคัญตามประมวลกฎหมายที่ดิน สิทธิ์ในหนังสือ น.ค.๓ ย่อมตกเป็นมรดกแก่ทายาทไม่นำามา

จัดสรรใหม่ได้อีก เพราะประกาศสิ้นสภาพนิคมสร้างตนเองแล้ว

 ๒. ในกรณีเป็นสมาชิกนิคม มาเกินกว่า ๕ ปี และได้ทำาประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว ตลอดจนได้ชำาระ

เงินช่วยทุนรัฐและไม่มีหนี้สินค้างชำาระต่อนิคม กรณียังไม่ได้รับหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ สมาชิกนิคม หรือ

ทายาทโดยธรรม (กรณีสมาชิกนิคม เสียชีวิต) มีสิทธิที่จะขอให้อธิบดี หรือ พมจ. ออกหนังสือ น.ค.๓ ได้ต่อไป

 ๓. ในกรณีผู้ที่เป็นสมาชิกนิคม มาเกินกว่า ๕ ปี แม้จะได้ทำาประโยชน์ที่ดินนั้นแล้ว แต่ถ้าหากมีหนี้สิน

ค้างชำาระต่อทางนิคม และยังไม่ได้ชำาระเงินช่วยทุนรัฐ เมื่อประกาศสิ้นสภาพนิคมสร้างตนเองแล้วย่อมไม่มีสิทธิ

ได้รับหนังสือ น.ค.๓ เพราะสิทธิไม่มีตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

เว้นแต่จะได้ชำาระหนี้ให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเสียชีวิตก่อน ทายาทย่อมหมดสิทธิขอให้ออกหนังสือ 

น.ค.๓ ได้

 ๔. ในกรณีผู้ที่เป็นสมาชิกนิคม มายังไม่เกิน ๕ ปี แม้จะได้ทำาประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว แต่ถ้าได้มีการ

ถอนสภาพนิคมฯ สิทธิจะขอให้ออกหนังสือ น.ค.๓ ย่อมสิ้นไป

 ๕. สำาหรับสมาชิกนิคม ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับหนังสือ น.ค.๓ ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ สามารถนำาที่ดินไปขอ

หนังสือสำาคัญตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ (ตามมาตรา ๕๘, ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙, ๕๙ ทวิ) ทั้งนี้โดย

ประสานงานและทำาความตกลงกับกรมที่ดิน

 ๖. ส่วนที่ดินของราษฎรที่ครอบครองทำาประโยชน์อยู่เดิมในเขตนิคมสร้างตนเอง ก็สามารถนำาไปออก

หนังสือสำาคัญตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ตามข้อ ๕ หรือตามโครงการจัดที่ดินของกรมที่ดิน
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งานสินเชื่อ



เงินทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์

 จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๒๕ โดยการรวมเงินทุนสงเคราะห์การครองชีพและการอาชีพ ของ

สมาชิกนิคมสร้างตนเอง (เงินทุนหมุนเวียนอุดหนุนสมาชิกนิคมสร้างตนเอง) เงินทุนหมุนเวียนสำาหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายในการปลูกยางพารา (เพื่อสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย) เงินทุนหมุนเวียนค่าสร้างบ้านพัก

สมาชิก (เพื่อสนับสนุนเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย)

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกนิคมกู้ยืมตามโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยทั่วไปให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 

โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี ระยะเวลาการส่งใช้เงินต้น และดอกเบี้ยไม่เกิน ๒๕ ปี ซึ่งประกอบไปด้วย

โครงการ ดังนี้

 ● โครงการทั่วไป เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพทั่วไปในทุกนิคม เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งนิคมจนถึงปัจจุบัน

ทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว เงินทุนหมุนเวียนทั่วไปให้สมาชิกนิคมกู้ได้จากเงินงบประมาณทั้งหมด

	 ● โครงการเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (A.D.B) เป็นโครงการส่งเสริมปลูกยางพาราแก่สมาชิกนิคม

ในเขตชายแดนภาคใต้ ๓ จังหวัด (นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัด

นราธิวาส นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา และนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล) ได้รับ

เงินงบประมาณโดยสมทบกับเงินกู้ วงเงินกู้สมาชิกนิคมเดิมสมทบโครงการครอบครัวละ ๓๐,๐๐๐.- บาท และ

สมาชิกใหม่ครอบครัวละ ๘๘,๐๙๔.- บาท เป็นโครงการระยะยาวส่งใช้คืนภายในระยะเวลา ๒๕ ปี ระยะเวลา

ปลดหนี้ ๗ ปี

	 ● โครงการพัฒนานิคมสร้างตนเองของปากจั่น - ท้ายเหมือง (K.F.W) เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพปลูก

ยางพาราและไม้ยืนต้น ในนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง และนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัด

พังงา เริ่มดำาเนินการปี ๒๕๒๓ แหล่งเงินทุนที่จัดให้สมาชิกกู้ได้จากเงินงบประมาณโดยสมทบกับเงินกู้ จาก

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน วงเงินกู้สมาชิกเดิม สมทบโครงการครอบครัวละ ๘๘,๔๘๙.- บาท สมาชิก

ใหม่ครอบครัวละ ๑๔๓,๖๑๐.- บาท ส่งใช้เงินภายในระยะเวลา ๒๕ ปี ระยะเวลาปลดหนี้ ๖ ปี

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ อนุมัติให้ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนการนิคม

ประชาสงเคราะห์ ซึ่งกระทรวงการคลังกำาหนดให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยุบเลิกการดำาเนินงานเงิน

ทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โดยให้ดำาเนินการปิดบัญชีตามวิธี

การจัดการทุนหมุนเวียนที่ยุบเลิกที่กระทรวงการคลังกำาหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการชำาระบัญชีและเสนอขอแก้ไข

ปัญหาหน้ีสินเงินทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์กับสำานักงานคณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตร

แห่งชาติ (กบส.)
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เงินทุนหมุนเวียนโครงการพัฒนานิคมสร้างตนเองไทย – เยอรมัน

 เงินทุนหมุนเวียนโครงการพัฒนานิคมสร้างตนเองไทย - เยอรมัน เป็นเงินที่ได้รับจากองค์กรความ

ร่วมมือทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นเงิน ๑,๙๐๒ ล้านบาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการดำาเนินงานโครงการพัฒนานิคมสร้างตนเองไทย - เยอรมัน พ.ศ.๒๕๔๖ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

 เงินทุนหมุนเวียนให้ใช้จ่ายได้ในกรณี 

 ๑. เพื่อขยายการให้สินเชื่อแก่สมาชิกนิคม

 ๒. เพ่ือขยายการให้สินเช่ือแก่สหกรณ์การเกษตรในนิคมสร้างตนเอง เพ่ือจุดประสงค์ทางด้านการตลาด 

  หรือกิจการทางการเงิน

 ๓. เพื่อขยายการให้สินเชื่อแก่กลุ่มสมาชิกนิคม

 หมายเหตุ คิดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมร้อยละ ๖ ต่อปี จากเงินต้นที่ค้างชำาระ

ดอกผลเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกรณี

 ๑. นำาเข้ากองทุนและนำาไปใช้เพื่อส่งเสริมงานด้านการพัฒนานิคมสร้างตนเองตามความจำาเป็น โดยผ่าน 

  การพิจารณาจากคณะกรรมการ

 ๒. คณะกรรมการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการพัฒนานิคมสร้างตนเองไทย - เยอรมัน 

  ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของดอกเบี้ย ที่เกิดจากเงินฝากธนาคารหรือดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ

เงินทุนหมุนเวียนไทย-เยอรมัน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

 ๑. สนับสนุนให้สมาชิกนิคมกู้ยืม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ ณ ปัจจุบัน 

ยังมีหนี้ค้างชำาระ ประกอบด้วย

 ๑.๑  นิคมสรา้งตนเองลำาตะคอง จงัหวัดนครราชสีมา จา่ยใหกู้ปี้ พ.ศ.๒๕๔๔ จำานวน ๕๘ ราย เป็นเงนิ  

   ๘,๒๘๐,๐๐๐.- บาท

 ๑.๒  นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี จ่ายให้กู้ปี พ.ศ.๒๕๔๔ จำานวน ๓๐ ราย เป็นเงิน ๕,๕๕๐,๐๐๐.- บาท

 ๑.๓  นิคมสรา้งตนเองพระพุทธบาท จงัหวัดสระบุร ีจา่ยใหกู้ปี้ พ.ศ.๒๕๔๖ จำานวน ๑๐ ราย เป็นเงนิ  

   ๑,๗๖๕,๐๐๐.- บาท

 ๑.๔  นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จ่ายให้กู้ยืมปี พ.ศ.๒๕๔๔,๒๕๔๗ จำานวน ๑๘ ราย

   เป็นเงิน ๑,๙๑๕,๗๐๒.- บาท

 ๑.๕  นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี จ่ายให้กู้ปี พ.ศ.๒๕๔๔,๒๕๔๗ จำานวน ๒๑ ราย

   เป็นเงิน ๓,๔๘๙,๐๐๐.- บาท

 ๑.๖ นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำาแพงเพชร จ่ายให้กู้ปี พ.ศ.๒๕๔๖ จำานวน ๑๙ ราย เป็นเงิน

   ๑,๙๔๗,๕๐๐.- บาท
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 ๒. เงินทุนหมุนเวียนไทย - เยอรมัน สนับสนุนให้สมาชิกนิคมกู้ยืม โครงการเกษตรผสมผสานและอื่นๆ 

ประกอบด้วย

 ๒.๑ นิคมฯ  จังหวัดลพบุรี

 ๒.๒  นิคมฯ พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 ๒.๓  นิคมฯ ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

 ๒.๔  นิคมฯ เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่

 ๒.๕  นิคมฯ บางระกำา จังหวัดพิษณุโลก

 ๒.๖  นิคมฯ ทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำาแพงเพชร

 ๒.๗  นิคมฯ ขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 ๒.๘  นิคมฯ ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

 ๒.๙  นิคมฯ ลำาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

 ๒.๑๐ นิคมฯ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 การเสนอข้อแก้ไขปัญหาหนี้สินเงินทุนหมุนเวียนโครงการไทย - เยอรมัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม

และสรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ลงนาม เพื่อนำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
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เงินทุนหมุนเวียนการนิคมประชาสงเคราะห์

ง�นเร่งรัดจัดเก็บสินเชื่อและนำ�ส่งเงิน

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดจัดเก็บสินเชื่อ

 ๒. จัดทำาแผนการเร่งรัดจัดเก็บสินเช่ือประจำาปี / ติดตามเร่งรัดจัดเก็บสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง

  สม่ำาเสมอ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา เพ่ือหา 

  แนวทางแก้ไขต่อไป

 ๓. เมื่อรับชำาระหนี้จากลูกหนี้สมาชิกนิคม ให้ตรวจสอบกับลูกหนี้ หรือข้อมูลลูกหนี้รายตัวทุกครั้งก่อน 

  ออกใบเสรจ็รบัเงนิ โดยใหร้ะบุรายละเอยีดใหชั้ดเจน เชน่ ช่ือลูกหน้ีสมาชิกนิคม ทะเบียน/ผงั/แปลง  

  จำานวนเงิน.................บาท (เงินต้น.................บาท ดอกเบี้ย...................บาท) เพ่ือสะดวกใน 

  การบันทึกบัญชี หากชำาระหนี้แทนให้ระบุด้วย

 หมายเหต ุ นิคมฯ ท้ายเหมือง / นิคมฯ ปากจั่น ระบุด้วยว่าโครงการทั่วไปหรือ KFW นิคมฯ สตูล,

    ยะลา, สุคิรินและศรีสาคร ระบุด้วยว่าโครงการทั่วไป หรือ A.D.B

 ๔. เมื่อรับชำาระหนี้จากลูกหนี้สมาชิกนิคม ให้ตรวจสอบกับลูกหนี้ หรือข้อมูลลูกหนี้

 ๕. นำาเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทเงินฝากคลัง จัดทำา นส.๐๑ เพื่อรับรู้รายได้หน่วยงานนำาส่งเงิน

  แบบผ่านรายการ นส.๐๒-๑ รายงานการรับรายได้และนำาส่งเงินคงคลัง จัดทำา GFMIS บช.๐๔ 

  ประเภทเอกสาร RK ใบบันทึกรายการบัญชีสำาหรับเอกสารที่พักไว้

 ๖. การนำาส่งเงินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง แต่ถ้ามีเงินที่ได้รับชำาระหนี้ในวันใดรวมกัน เป็นจำานวน 

  เกินกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท ให้นำาส่งในวันทำาการรุ่งขึ้น

ก�รบันทึกบัญชีและร�ยง�น

 ๑. เม่ือรับชำาระหนี้จากลูกหนี้สมาชิกนิคม บันทึกบัญชีเงินสด คู่กับบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง เช่น

  บัญชีลูกหนี้ บัญชีดอกเบี้ย บัญชีดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)

 ๒. เมื่อนำาเงินส่งแล้ว บันทึกบัญชีเงินสด คู่กับบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากคลัง

 ๓. รายงานการนำาส่งให้กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขาทราบ พร้อมสำาเนาเอกสาร 

  การนำาส่งเงินและรายละเอียดลูกหนี้ที่ชำาระหนี้อย่างช้าภายใน ๓ วัน หลังการนำาส่งเงิน เพ่ือข้อมูล

  รายละเอียดลูกหนี้นิคมฯ และส่วนกลางจะได้ถูกต้องตรงกัน

 ๔. ปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน และจัดทำารายงานความเคลื่อนไหวประจำาเดือนส่งกองกิจการนิคมสร้างตนเอง 

  และพัฒนาชาวเขา ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป หมายเหตุ หากไม่มีรายการเคลื่อนไหวก็ให้ 

  รายงานด้วย

 ๕. รายงานสรุปผลการเร่งรัดจัดเก็บสินเช่ือประจำาปีงบประมาณ พร้อมรายละเอียดลูกหนี้สมาชิกนิคม

  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ส่งกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม

  ของทุกปี

 ๖. จัดทำาใบรับสภาพหนี้ ลูกหนี้สมาชิกนิคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน แล้วรายงานให้กองกิจการนิคม

  สร้างตนเองและพัฒนาชาวเขาทราบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานที่

  เกี่ยวข้องตรวจสอบและยืนยันยอดลูกหนี้สมาชิกนิคม
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เงินทุนหมุนเวียนโครงการไทย – เยอรมัน

ง�นเร่งรัดจัดเก็บสินเชื่อและนำ�ส่งเงิน

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดจัดเก็บสินเชื่อ

 ๒. จัดทำาแผนการเร่งรัดจัดเก็บสินเชื่อประจำาปี / ติดตามเร่งรัดจัดเก็บสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

  สม่ำาเสมอ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขาทราบเพื่อ 

  หาแนวทางแก้ไขต่อไป

 ๓. เมื่อรับชำาระหนี้จากลูกหนี้สมาชิกนิคม ให้ตรวจสอบกับการ์ดลูกหนี้ หรือข้อมูลลูกหนี้รายตัวทุกครั้ง

  ก่อนออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ชื่อลูกหนี้สมาชิกนิคม ทะเบียน/ผัง/ 

  แปลง จำานวนเงิน.................บาท (เงินต้น................บาท ดอกเบ้ีย...............บาท) เพ่ือสะดวก 

  ในการบันทึกบัญชี

 ๔. บันทึกการ์ดลูกหนี้และข้อมูลลูกหนี้รายตัวทุกครั้งเมื่อรับชำาระหนี้

 ๕. นำาเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี ๐๐๐-๑-๐๒๓๓๕-๖ นำาส่งเงินอย่างน้อยเดือนละ

  ๑ ครั้ง แต่ถ้ามีเงินที่ได้รับชำาระหนี้ในวันใดรวมกัน เป็นจำานวนเกินกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท ให้นำาส่ง 

  ในวันทำาการรุ่งขึ้น

หมายเหตุ	 ๑. ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนำาส่ง เนื่องจากได้รับการยกเว้นเพราะเป็นหน่วยงานราชการ

  ๒. ใช้ใบเสร็จรับเงินทุนหมุนเวียนไทย - เยอรมัน

ก�รบันทึกบัญชีและร�ยง�น

  ๑. เมื่อรับชำาระหนี้จากลูกหนี้สมาชิก บันทึกบัญชีเงินสด คู่กับบัญชี แยกประเภทที่เกี่ยวข้อง (บัญช ี

   ลูกหนี้ บัญชีดอกเบี้ย)

  ๒. เมื่อนำาเงินฝากธนาคาร บันทึกบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร

  ๓. เม่ือนำาสง่เงนิฝากธนาคารแล้ว ตอ้งรายงานใหก้องกจิการนิคมสรา้งตนเองและพัฒนาชาวเขาทราบ  

   พร้อมสำาเนาเอกสารใบนำาฝากและรายละเอียดลูกหนี้ที่ชำาระหนี้ อย่างช้าภายใน ๕ วัน หลัง  

   การนำาส่งเงิน เพื่อข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้นิคมฯ และส่วนกลางจะได้ถูกต้องตรงกัน

  ๔. ปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน และจัดทำารายงานงบเดือนส่งกรมฯ ภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป

   เอกสารประกอบด้วย - งบทดลองประจำาเดือน

       - รายงานเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนนั้นๆ 

หมายเหต ุ หากไม่มีรายการเคลื่อนไหวให้รายงานให้ทราบด้วย ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบงบเดือน

  ๕. รายงานงบการเงินประจำาปี ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

   - งบทดลองประจำาปี

   - รายงานเงินสดคงเหลือประจำาวันที่ ๓๐ กันยายน

   - รายละเอียดลูกหนี้สมาชิกนิคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน

   - ใบโอน (ถ้ามี)

 ๖. จัดทำาใบรับสภาพหนี้ ลูกหนี้สมาชิกนิคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี แล้วรายงานให้กองกิจการ 

  นิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขาทราบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วย 

  ตรวจสอบภายในตรวจสอบ ยืนยันยอดลูกหนี้สมาชิกนิคมประกอบงบการเงิน
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เงินทุนหมุนเวียนโครงการหมู่บ้านจัดสรรปันน้ำาใจ

ง�นเร่งรัดจัดเก็บสินเชื่อและก�รนำ�ส่งเงิน

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดจัดเก็บสินเชื่อ

 ๒. จัดทำาแผนการเร่งรัดจัดเก็บสินเช่ือประจำาปี / ติดตามเร่งรัดจัดเก็บสินเชื่อ ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง

  สม่ำาเสมอ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขาทราบเพื่อ 

  หาแนวทางแก้ไขต่อไป

 ๓. เม่ือรับชำาระหนี้จากลูกหนี้สมาชิกนิคม ให้ตรวจสอบกับการ์ดลูกหนี้ หรือข้อมูลลูกหนี้รายตัวทุกครั้ง

  ก่อนออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ชื่อลูกหนี้สมาชิกนิคมทะเบียน / ผัง / 

  แปลง จำานวนเงิน...............บาท เพื่อสะดวกในการบันทึกบัญชี

 ๔. บันทึกการ์ดลูกหนี้และข้อมูลลูกหนี้รายตัวทุกครั้งเมื่อรับชำาระหนี้

 ๕. ซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย สั่งจ่ายในนามกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 ๖. นำาส่งเงิน ๒ ท่อน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง แต่ถ้ามีเงินที่ได้รับชำาระหนี้ในวันใดรวมกันเป็นจำานวน 

  เกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท ให้นำาส่งในวันทำาการรุ่งขึ้น

ก�รบันทึกบัญชีและร�ยง�น

 ๑. เมื่อรับชำาระหนี้จากลูกหนี้สมาชิกนิคม บันทึกบัญชีเงินสด คู่กับบัญชีลูกหนี้สมาชิกนิคมเน่ืองจาก 

  เงินทุนหมู่บ้านจัดสรรปันน้ำาใจไม่คิดดอกเบี้ย

 ๒. เมื่อนำาเงินส่งแล้ว บันทึกบัญชีเงินสด คู่กับบัญชีเงินทุน กชน.

 ๓. รายงานการนำาส่งให้กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขาทราบ พร้อมใบสำาส่ง ๒ ท่อน 

  และรายละเอียดลูกหนี้ที่ชำาระหนี้อย่างช้าภายใน ๓ วัน เพื่อข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้นิคมฯ และ 

  ส่วนกลางจะได้ถูกต้องตรงกัน

 ๔. ปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน และจัดทำารายงานงบเดือนส่งกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา 

  ทราบ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

  เอกสารประกอบด้วย  - งบทดลองประจำาเดือน

       - รายงานเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนนั้นๆ 

 ๕. รายงานการเงินประจำาปี ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี

  เอกสารประกอบด้วย  - งบทดลองประจำาปี

       - รายงานเงินสดคงเหลือประจำาวันที่ ๓๐ กันยายน 

       - รายละเอียดลูกหนี้สมาชิกนิคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน

       - ใบโอน (ถ้ามี)

 ๖. จัดทำาใบรับสภาพหนี้ ลูกหนี้สมาชิกนิคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี แล้วรายงานให ้กองกิจการ 

  นิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขาทราบ ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
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กรณีศึกษาประเด็นปัญหา
ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ ระเบียบ



๑. กรณีศึกษ�ประเด็นปัญห� ข้อร้องเรียน ข้อพิพ�ท ข้อกฎหม�ยและแนวท�ง

กรณีที่ ๑ กรณีสมาชิกนิคม ใช้ยศหรือตำาแหน่งทางราชการนำาหน้าชื่อ เป็นการขาดคุณสมบัติของสมาชิก 

 นิคมสร้างตนเอง ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือไม่ 

 อย่างไร

กรณีที่ ๒ การดำาเนินการภายหลังกรณีที่ศาลมีคำาพิพากษาให้เพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมและเพิกถอน 

 หนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ของสมาชิกนิคม

กรณีที่ ๓ กรณีมีบุคคลครอบครองที่ดินในพื้นที่ปลูกป่าทดแทนตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติในเขต

 นิคมสร้างตนเอง

กรณีที่ ๔  กรณีเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและเพิกถอนหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)

 กรณีศาลมีคำาพิพากษาถึงที่สุด กรณีอธิบดีกรมฯ มีคำาสั่ง

กรณีที่ ๕  กรณีสมาชิกนิคมขอจัดที่ดินเพ่ิม ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑

 แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งสมาชิกนิคมจะ 

 ให้อธิบดีฯ เป็นผู้ลงนามอนุญาตเนื่องจากเป็นผู้มอบอำานาจให้ผู้ว่า

กรณีที่ ๖  กรณีมีผู้ยื่นคำาร้องคัดค้านการสมัครสมาชิกนิคมสร้างตนเอง โดยกล่าวอ้างการครอบครองเดิม ซึ่ง 

 ไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง

กรณีที่ ๗  กรณีการโต้แย้งสิทธิหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ในที่ดินของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

กรณีที่ ๘ แนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกนิคม (ออก น.ค.๓) แล้ว ซึ่งได้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการ

 ครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ไปจากนิคมฯ ก่อนที่จะได้รับหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) เกินหกเดือน

 ทำาให้ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกนิคม หมดสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งนิคมฯ จะนำาที่ดินแปลงมาจัดสรรให้ 

 กับสมาชิกนิคมรายอื่นเข้าทำาประโยชน์ได้หรือไม่

กรณีที่ ๙ กรณีมีผู้บุกรุกครอบครองที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีที่ ๑๐ การรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรมที่ได้รับ น.ค.๑ แล้ว

กรณีที่ ๑๑ การรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรมที่ได้รับ น.ค.๓ แล้ว

กรณีที่ ๑๒ กรณีทายาทโดยธรรมเกินกว่าหนึ่งคนขอรับสิทธิในที่ดินแทนสมาชิกนิคมที่ถึงแก่กรรม

กรณีที่ ๑๓ กรณีขอคัดสำาเนาเอกสารของทางราชการ (คัดถ่ายสำาเนาหนังสือ,สำาเนาบันทึกถ้อยคำา)

กรณีที่ ๑๔ กรณีการขอคัดถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งโฉนดที่ดินของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

กรณีที่ ๑๕  สมาชิกนิคมอุทธรณ์คัดค้านกรณีกรมฯ มีคำาสั่งเพิกถอน น.ค.๓ ของสมาชิกนิคม เนื่องจากได้ออก

 ไปจากนิคมก่อนที่จะได้รับ น.ค.๓ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
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กรณีที่ ๑๖ กรณีราษฎรมาสมัครเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง หรือขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์

 (น.ค.๑) หรือหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) แต่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเขา ภูเขา 

 หรือพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันเกิน ๓๕ % ควรดำาเนินการอย่างไร

กรณีที่ ๑๗  กรณีราษฎรครอบครองทำาประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐาน น.ส.๒, น.ส.๓ และ   น.ส.๓ ข ไปขอ 

 ออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง ๒๐ %

๒. หนังสือ / ข้อสั่งก�ร ใช้ประกอบก�รปฏิบัติง�นนิคมสร้�งตนเอง

 ๑. หนังสือ ที่ พม. ๐๖๐๓.๗ / ๔๕๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  เรื่องแนวทางการดำาเนินงานการบุกรุกพื้นที่นิคมสร้างตนเอง

 ๒. หนังสือ ที่ พม. ๐๖๐๓.๗ / ๓๗๙ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับสิทธิที่ดินแทนสมาชิกนิคมเสียชีวิต

 ๓. หนังสือ ที่ พม. ๐๓๑๘ / ๑๑๔๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

  เรื่องการกำาหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขรายละเอียดในรายการคำานวณการรังวัดที่ดินและระวาง 

  แผนที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกออบในการออก น.ค.๓

 ๔. หนังสือ ที่ พม. ๐๓๑๖.๔ / ๑๐๘๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

  เรื่องหารือเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินบางส่วนทับที่สาธารณะ

 ๕. หนังสือ ที่ พม. ๐๓๑๖.๔ / ๙๗๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งแยกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)

 ๖. หนังสือที่ รส ๐๔๐๕ / ว ๖๘๔๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

  เรื่องการออกหนังสือสำาคัญตามประมวลกฎหมายที่ดินให้แก่ราษฎรที่มีหลักฐาน ส.ค.๑ ในเขตนิคม

  สร้างตนเอง

 ๗. หนังสือ ที่ รส ๐๔๐๕ / ว.๘๖๕๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ 

  เรื่องการออกหนังสือสำาคัญตามประมวลกฎหมายที่ดินให้แก่ราษฎรที่มีหลักฐาน ส.ค.๑ ในเขตนิคม

  สร้างตนเอง

 ๘. หนังสือ ที่ รส ๐๔๑๙ / ๑๓๑๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

  เรื่องขอหารือการออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวงในเขตนิคมฯ

 ๙. หนังสือ ที่ มท. ๑๐๐๒ / ๔๑๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๙ 

  เรื่องหารือกรณีราษฎรและสมาชิกนิคมขอปลูกสร้างตึกแถวและอาคารในเขตนิคมสร้างตนเอง

 ๑๐. หนังสือที่ พม ๐๓๑๘ / ๕๘๗๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

  เรื่องการกำาหนดแนวปฏิบัติการแก้ไขรายละเอียดในการการคำานวณรังวัดที่ดิน และระวางแผนที่เพ่ือใช ้

  เป็นหลักฐานประกอบการออก น.ค.๓

 ๑๑. หนังสือที่ พม. ๐๓๒๐ / ๑๘๙๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

  เรื่องการตรวจสอบการครอบครองที่ดินประกอบการออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)
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 ๑๒. หนังสือที่ พม ๐๖๐๘ / ว ๑๐๗๘๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนโครงการไทย-เยอรมัน

 ๑๓. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

  ว่าด้วยการดำาเนินงานโครงการพัฒนานิคมสร้างตนเองไทย - เยอรมัน พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๔)

 ๑๔. คำาสั่งกรมประชาสงเคราะห์ ที่ ๒๑ / ๒๕๑๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๑๓ 

  เรื่องระเบียบการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

 ๑๕. คำาสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ ๑๓๕๐ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  เรื่องการตรวจสอบการครอบครองที่ดินประกอบการออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓)

 ๑๖. คำาสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ ๑๓๕๑ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

  เรื่อง การมอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

 ๑๗. คำาสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ ๗๒ / ๒๕๔๖ 

  ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖  

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

 ๑๘. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ170



กรณีศึกษาประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน 
ข้อพิพาท ข้อกฎหมายและแนวทาง

ข้อกฎหมาย

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑	

  มาตรา ๒๒ บัญญัติว่า ผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  (๗) ไม่มีอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นพอแก่การครองชีพ

แนวทาง

  การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสร้างตนเองตามความในมาตรา ๒๒ (๗) นั้น

จะพิจารณาในขณะที่ยื่นสมัครสมาชิกนิคม หากปรากฏว่าไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพแต่ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ   

ก็สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมได้ 

  กรณีที่สมาชิกนิคมมียศหรือตำาแหน่งทางราชการนำาหน้าชื่อ แต่ปรากฏว่าสมาชิกนิคมผู้นั้นได้ลาออก

จากราชการ (โดยมีคำาสั่ง) ก่อนวันที่ยื่นคำาร้องขอสมัครเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง จึงถือได้ว่าสมาชิกนิคม   

รายดังกล่าว ไม่ได้เป็นข้าราชการนับแต่วันที่ได้มีคำาสั่งให้ลาออกจากราชการ ดังนั้น หากตรวจสอบข้อเท็จจริง

แล้วปรากฏว่าในขณะที่สมัครสมาชิกนิคม สมาชิกนิคมรายดังกล่าวไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพ แต่ไม่เพียงพอแก่การ

ครองชีพและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

สมาชิกนิคมรายดังกล่าวก็สามารถเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้

  สมาชิกนิคม	ใช้ยศหรือตำาแหน่งทางราชการนำาหน้าชื่อ	เป็นการขาดคุณสมบัติ		ของสมาชิกนิคม

สร้างตนเอง	ตามมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑	หรือไม่อย่างไร

กรณีที่ ๑
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กรณีที่ ๒

กรณีที่ ๓ 

	 	 การดำาเนินการภายหลังกรณีท่ีศาลมีคำาพิพากษาให้เพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมและเพิกถอน				

หนังสือแสดงการทำาประโยชน์	(น.ค.๓)	ของสมาชิกนิคม

ข้อกฎหมาย 

 	 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑	

  มาตรา ๖ บัญญัติ ให้รัฐบาลมีอำานาจจัดที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหะสถานและประกอบ

อาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้

แนวทาง

  กรณีที่ศาลได้มีคำาพิพากษาให้เพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง และเพิกถอนหนังสือแสดง 

การทำาประโยชน์ที่ออกให้แก่สมาชิกนิคม เน่ืองจากไม่ชอบตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 

๒๕๑๑ ดังนั้นเมื่อนิคมได้ดำาเนินการเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมและเพิกถอน น.ค.๓ ของสมาชิกนิคมแล้ว 

ที่ดินจึงกลับเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งสามารถนำาไปจัดให้สมาชิกนิคมที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราช

บัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ต่อไปได้ 

 	 กรณีมีบุคคลครอบครองที่ดินในพื้นที่ปลูกป่าทดแทนตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ	ในเขต

นิคมสร้างตนเอง

ข้อกฎหมาย	

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑	

  มาตรา ๖ บัญญัติ ให้รัฐบาลมีอำานาจจัดที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหะสถาน และ

ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้

แนวทาง

  ท่ีดินที่รัฐสามารถนำามาจัดสรรให้กับประชาชนเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพหาเลี้ยง

ครอบครัว ต้องเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า ไม่มีบุคคลใดมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นที่หวงห้ามหรือท่ี

สาธารณะ ซึ่งที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติมีมติให้ปลูกป่าทดแทน จึงเป็นที่หวงห้ามไม่สามารถนำามา

จัดให้แก่สมาชิกนิคมหรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ การเข้าครอบครองที่ดินปลูกป่าทดแทนจึงเป็นการ

กระทำา ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ172



กรณีที่ ๔ 

  กรณีเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและเพิกถอนหนังสือแสดงการทำาประโยชน์	(น.ค.๓)

๔.๑	กรณีศาลมีคำาพิพากษาถึงที่สุด

ข้อกฎหมาย

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑

       มาตรา ๖ ให้รัฐบาลมีอำานาจจัดที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหะสถานและประกอบอาชีพ

เป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองตามพระราชบัญญัตินี้

แนวทาง

  กรณีที่ศาลได้มีคำาพิพากษาให้เพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง และเพิกถอนหนังสือแสดง 

การทำาประโยชน์ที่ออกให้แก่สมาชิกนิคม เน่ืองจากไม่ชอบตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 

๒๕๑๑ ดังนั้น กรมฯ สามารถเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมและเพิกถอน น.ค.๓ ของสมาชิกนิคมรายดังกล่าวได้ 

และเมื่อกรมฯ ได้ดำาเนินการเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคมและเพิกถอน น.ค.๓ ของสมาชิกนิคมแล้ว ที่ดินจึง

กลับเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งสามารถนำาไปจัดให้สมาชิกนิคมที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจัด

ที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ต่อไปได้

หมายเหตุ	: กรมฯ สามารถเพิกถอน น.ค.๓ ตามคำาพิพากษาถึงที่สุดของศาลได้ โดยไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จ

จริง เนื่องจากศาลได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และได้ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยุติแล้ว

๔.๒	กรณีอธิบดีกรมฯ	มีคำาสั่ง

ข้อกฎหมาย

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑

  มาตรา ๒๘ ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มีอำานาจสั่งให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองออกจากนิคม

สร้างตนเองด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดต่อไปนี้

      (๑) ไม่ใช้ที่ดินทำาประโยชน์ให้ถูกต้องตามมาตรา ๙ (เพื่อทำาการเกษตร, ทำาอย่างอื่น แต่ต้องได้รับ

อนุญาตจากอธิบดี)

      (๒) ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ (เช่น มีสัญชาติไทย, บรรลุนิติภาวะ, มีความ

ประพฤติดีขยันขันแข็ง, ไม่เป็นคนวิกลจริต, ไม่มีที่ดินทำากิน, ไม่มีอาชีพ)

      (๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ (เช่น ประพฤติและปฏิบัติตนเรียบร้อย, สร้างบ้านพักตามแบบแปลน   

แผนนิคม,ปฏิบัติตามคำาแนะนำาผู้ปกครอง, ฯลฯ)

       มาตรา ๒๙ สมาชิกนิคมสร้างตนเองสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง เมื่อลาออกหรือ ถูกสั่ง

ให้ออกตามมาตรา ๒๘ 

173



แนวทาง

  ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรืออธิบดีกรมประชาสงเคราะห์มอบหมาย ประกาศเพิกถอน การเป็น

สมาชิกนิคมสร้างตนเองและหนังสือแสดงการทำาประโยชน์  ในที่ดินนับแต่วันที่สมาชิกนิคมสร้างตนเองลาออก

หรือถูกสั่งให้ออก และให้ผู้ปกครองนิคมดำาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกนิคมฯ เกี่ยวกับ

กิจการของนิคมตามระเบียบที่อธิบดีฯ กำาหนด

หมายเหตุ	 : พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ไม่มีบทบัญญัติให้มีการประกาศยกเลิก

หนังสือการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) จึงจำาเป็นต้องอาศัยบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง มาพิจารณา คือ มาตรา 

๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กล่าวคือก่อนดำาเนินการประกาศยกเลิกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) 

จึงจะต้องตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยุติก่อน ว่าการได้มาซึ่งของ น.ค. ๓ ของสมาชิกนิคมฯ นั้น ไม่

ชอบตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

   :  เมื่อมีคำาสั่งเพิกถอน กรมฯ ต้องแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำาสั่งเพิกถอนการเป็นสมาชิกนิคม

และเพิกถอนหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ให้สมาชิกนิคมรายดังกล่าวทราบ (การยื่นอุทธรณ์หรือโต้

แย้งคำาสั่งต่อกรมฯ ให้ยืนภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับคำาสั่ง ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ-

ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) 

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ174



กรณีที่ ๕

 	 กรณีสมาชิกนิคมขอจัดที่ดินเพิ่ม	 ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 มอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี	 ตามมาตรา	 ๘	 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	 พ.ศ.๒๕๑๑	

(คำาสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 ที่	 ๔๘๔/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 มีนาคม	 พ.ศ.๒๕๕๖)	 แต่ผู้ว่าราชการ

จังหวัด	ไม่พิจารณาอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน	ซึ่งสมาชิกนิคมจะให้อธิบดีฯ	เป็นผู้ลงนาม

อนุญาต	เนื่องจากเป็นผู้มอบอำานาจให้ผู้ว่า

ข้อกฎหมาย	

 	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔

  มาตรา ๔๐ ในการมอบอำานาจ ให้ผู้มอบอำานาจพิจารณาถึงการอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำาแหน่งของผู้รับมอบอำานาจ 

และให้ผู้รับมอบอำานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำานาจดังกล่าว เม่ือ

ได้รับมอบอำานาจแล้ว ผู้มอบอำานาจมีหน้าที่กำากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำานาจ 

และให้มีอำานาจแนะนำาหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำานาจได้

แนวทาง

  เม่ืออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมอบอำานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ดังนั้นอธิบดีฯ จึงมี

หน้าท่ีกำากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำานาจและมีอำานาจแนะนำาหรือแก้ไข การปฏิบัติ

ราชการของผู้รับมอบอำานาจได้เท่านั้น 

175



กรณีที่ ๖

	 	 กรณีมีผู้ยื่นคำาร้องคัดค้านการสมัครสมาชิกนิคมสร้างตนเองโดยกล่าวอ้างการครอบครองเดิม											

ซึ่งไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง

ข้อกฎหมาย	

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑	

  มาตรา ๘ บัญญัติ ให้อธิบดีมีอำานาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำาลัง

แห่งครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่ 

แนวทาง

  หากที่ดินที่นำามาสมัครเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองมีกรณีพิพาท หรือมีการกล่าวอ้างการครอบครอง  

ทำาประโยชน์ในที่ดินมากกว่าหนึ่งราย ให้ระงับการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ที่ดินแปลงพิพาทจนกว่าจะตกลง

กันได้หรือจนกว่ามีคำาพิพากษา หรือคำาสั่งศาลถึงที่สุดว่าผู้ใดเป็นผู้ครอบทำาประโยชน์ในที่ดินจึงจะสามารถ

ดำาเนินการต่อไปได้ อนึ่ง การบรรจุสมาชิกนิคมสร้างตนเองให้ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ

ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยเคร่งครัด

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ176



กรณีที่ ๗

	 	 กรณีการโต้แย้งสิทธิหนังสือแสดงการทำาประโยชน์	(น.ค.๓)	ในที่ดินของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง

ข้อกฎหมาย

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.๒๕๑๑	

  มาตรา ๑๑ วรรคแรกบัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๖ และ ๔๐ เมื่อสมาชิกนิคม ได้ทำาประโยชน์

ในที่ดินแล้ว และได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี ทั้งได้ชำาระทุนรัฐบาลได้ลงไป ตามมาตรา ๑๐ และ

ชำาระหนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางการเรียบร้อยแล้ว ให้ออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ให้แก่ผู้นั้น

แนวทาง

  กรณีที่มีการโต้แย้งสิทธิในที่ดินที่มีหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ (น.ค.๓) ซึ่งนิคมสร้างตนเองได้มอบ 

น.ค.๓ ให้สมาชิกนิคมไปแล้ว จึงเป็นการรับรองว่าสมาชิกนิคมผู้นั้น เป็นผู้ที่ครอบครองทำาประโยชน์ในที่ดิน

แปลงดังกล่าว ดังนั้นการโต้แย้งสิทธิอย่างใดๆ ในที่ดินที่ได้ออก น.ค.๓ ไปแล้ว ผู้โต้แย้งจะต้องไปดำาเนินการเพื่อ

ให้ได้คำาสั่งหรือคำาพิพากษาถึงที่สุดของศาล ว่าผู้ใดเป็นผู้ครอบครองทำาประโยชน์ในที่ดิน จึงจะสามารถยกเลิก 

น.ค.๓ ที่ออกให้แก่สมาชิกนิคม และจัดที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายต่อไปได้ 
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กรณีที่ ๘ 

	 	 แนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกนิคม	(ออก	น.ค.๓)	แล้ว	ซึ่งได้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดที่ดิน	 เพื่อการ

ครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑	ไปจากนิคมฯ	ก่อนที่จะได้รับหนังสือแสดงการทำาประโยชน์	(น.ค.๓)	เกินหกเดือน	ทำาให้

ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกนิคม	หมดสิทธิ์ในที่ดิน	ซึ่งนิคมฯ	จะนำาที่ดินแปลง	มาจัดสรรให้กับสมาชิกนิคม

รายอื่น	เข้าทำาประโยชน์ได้หรือไม่

ข้อกฎหมาย

 	 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑

  มาตรา ๑๑ รายได้บังคับแห่งมาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๐ เมื่อสมาชิกนิคมได้ทำาประโยชน์ในที่ดินแล้ว

และได้เป็นสมาชิกนิคมมาเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี ทั้งได้ชำาระเงินช่วยทุนรัฐที่ได้ลงไปตามมาตรา ๑๐ และชำาระ

หนี้เกี่ยวกับกิจการของนิคมให้แก่ทางราชการเรียบร้อยแล้วให้ออกหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ให้แก่ผู้นั้น

  มาตรา ๑๓ ก่อนที่จะได้รับหนังสือแสดงการทำาประโยชน์ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง สมาชิกนิคม

ใด ไปจากนิคมเกินหกเดือนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็นอันขาด จากการเป็น

สมาชิกนิคมและหมดสิทธิ์ในที่ดินนั้น และจะเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่นใดมิได้

แนวทาง

  กรณีสมาชิกนิคมได้รับ น.ค. ๓ แล้ว สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้ความเห็นว่าไม่เป็นเหตุ

เพิกถอน หากคุณสมบัติในการรับ น.ค. ๓ ครบแล้วและกฎหมายไม่ได้บัญญัติเหตุให้เพิกถอนในกรณีละทิ้งที่ดิน

ภายหลังได้รับ น.ค.๓ กฎหมายบัญญัติเฉพาะก่อนได้รับ น.ค.๓  

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ178



กรณีที่ ๙  

	 	 กรณีมีผู้บุกรุกครอบครองที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง	โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกฎหมาย

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑	

  มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง กำาหนดว่า ผู้ใดไม่มีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินภายในเขตนิคมโดยชอบ 

ด้วยกฎหมาย ต้องรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอื่นออกจากนิคมภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบ  คำาสั่ง

จากอธิบดี

แนวทาง

  กรณีมีผู้บุกรุกครอบครองหรืออาศัยในที่ดินในเขตนิคมฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นิคมฯ สามารถ

ดำาเนินการได้ ๒ กรณี

  ๑. เมื่อนิคมฯตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ไม่มีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินในเขตนิคมฯ ผู้ปกครอง

นิคมจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่ออธิบดี เพื่อออกคำาสั่งให้ผู้ไม่มีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดิน รื้อถอน 

ขนย้ายสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอื่นออกจากที่ดินของนิคมฯ ภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ คำาสั่งให้รื้อถอนขนย้ายสิ่ง

ปลูกสร้างและสิ่งอื่นออกจากที่ดินเป็นคำาสั่งทางปกครอง การจัดทำาคำาสั่งจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือ

  ๒. เม่ือนิคมฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ไม่มีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินในเขตนิคมฯ ให้ผู้ปกครอง

นิคมฯ รวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่ออธิบดี เพ่ือมอบอำานาจให้ผู้ปกครองนิคมฯ หรือเจ้าหน้าที่ดำาเนินการ  

ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในการดำาเนินคดีกับผู้ครอบครองหรืออาศัยในที่ดิน โดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ต่อไป
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กรณีที่ ๑๐

	 	 การรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรมที่ได้รับ	น.ค.๑	แล้ว

ข้อกฎหมาย

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑

  มาตรา ๓๐ ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายก่อนได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงการทำาประโยชน์

สำาหรับที่ดินนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมและคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็น

สมาชิกสร้างตนเองแทน

แนวทาง

  ๑. กรณีสมาชิกนิคมที่ถึงแก่กรรมมีอายุการเป็นสมาชิกนิคมเกินกว่า ๕ ปี และได้ชำาระทุนรัฐแล้ว       

แต่ยังไม่ได้รับ น.ค.๓ ให้ดำาเนินการขอออก น.ค.๓ แทนสมาชิกนิคม ที่ถึงแก่กรรมโดยไม่ต้องนับอายุ  การเป็น

สมาชิกนิคมใหม่ ***

  ๒. กรณีสมาชิกนิคมที่ถึงแก่กรรมมีอายุการเป็นสมาชิกนิคมไม่ครบ ๕ ปี หรือครบ ๕ ปีแล้ว แต่ยังไม่

ได้รับ น.ค.๓ ต้องเริ่มต้นนับอายุการเป็นสมาชิกนิคมใหม่

  ***การรับสิทธิแทน เฉพาะกรณีผู้รับสิทธิแทนเป็นทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๙ เท่านั้น  

กรณีที่ ๑๑

	 	 การรับสิทธิแทนผู้ถึงแก่กรรมที่ได้รับ	น.ค.๓	แล้ว

๑๑.๑	กรณีที่ทายาทโดยธรรมบรรลุนิติภาวะแล้ว	***	

ข้อกฎหมาย

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑

  มาตรา ๓๐ ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายก่อนได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงการทำาประโยชน์

สำาหรับที่ดินนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม และคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็น

สมาชิกสร้างตนเองแทน

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

  มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมีหกลำาดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แต่ละ

ลำาดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ
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  (๑) ผู้สืบสันดาน

  (๒) บิดามารดา

  (๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

  (๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

  (๕) ปู่ ย่า ตา ยาย

  (๖)  ลุง ป้า น้า อา

  (๗) คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา ๑๖๓๕

มาตรา ๑๖๓๐ ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณี ในลำาดับ

หนึ่งๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ ทายาทผู้ที่อยู่ในลำาดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลยแต่ความ

ในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่กัน แล้วแต่

กรณี และมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ ในกรณีเช่นนั้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตร

มาตรา ๑๖๓๕ ลำาดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

  (๑) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรส ที่

ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร

  ***ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

      -  มาตรา ๑๙ บุคลย่อมพ้นจากผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์

      - มาตรา ๒๐ ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำาการสมรส หากการสมรสนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติ

มาตรา ๑๔๔๘ 

  (๒) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๓) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือถ้าไม่มี

ทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) แต่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ

ได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง

  (๓) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๔) หรือ (๖) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ 

หรือมีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๕) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม

  (๔) ถ้าไม่มีทายาทดังที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด  

แนวทาง

  ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองที่ได้รับอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำาประโยชน์ และสมาชิกนิคมฯ เสียชีวิต

ก่อนได้รับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ (น.ส.๓) ที่ดินนั้นจะต้องนำามาจัดสรรใหม่  โดยคณะ

กรรมการตามมาตรา ๒๐ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมของสมาชิกนิคมที่เสียชีวิต และมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็นสมาชิกนิคมแทน ซึ่งทายาทโดยธรรมให้ถือตามมาตรา ๑๖๒๙ แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ คือ ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า 

น้า อา และคู่สมรสตามกฎหมาย แต่หากที่ดินแปลงใดยังไม่ได้จัดสรรให้กับสมาชิกนิคม และไม่เป็นที่สงวนเพื่อ

กิจการของนิคมฯ การบรรจุบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิกนิคมก็ต้องดำาเนินการ ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ แห่ง

พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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๑๑.๒	กรณีทายาทโดยธรรมเป็นผู้เยาว์

ข้อกฎหมาย

 	 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑

  มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๓๐ เป็นผู้เยาว์ ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

พิจารณาดำาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์แก่ผู้เยาว์เกี่ยวกับที่ดินนั้น

แนวทาง

  ในกรณีที่ทายาทโดยธรรมเป็นผู้เยาว์ ไม่อาจรับจัดที่ดินและเข้าเป็นสมาขิกนิคมแทนได้ เพราะขาด

คุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ขอความร่วมมือพนักงานอัยการ ร้องขอต่อศาล ให้

ตั้งผู้เหมาะสม เป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ (หรือผู้แทนโดยธรรมของผู้เยาว์) และอนุญาตให้ผู้ปกครองผู้เยาว์ เป็นผู้ดูแล 

ทำาประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ จนกระทั่งผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะ และสามารถ

สมัคร เข้าเป็นสมาชิกนิคมแทนได้

๑๑.๓	กรณีไม่มีทายาทโดยธรรม	หรือมีแต่ไม่อาจคัดเลือกได้ตามมาตรา	๓๐

ข้อกฎหมาย

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

  มาตรา ๓๒ ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายไม่มีทายาทหรือมีแต่ไม่อาจคัดเลือกได้ตามมาตรา ๓๐ ให้

คณะกรรมการคัดเลือกผู้อื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแทน และผู้นั้นต้อง

ให้ความยินยอมเป็นหนังสือยอมรับภาระเกี่ยวกับหนี้สินของผู้ตาย อันเกี่ยวกับกิจการนิคมสร้างตนเอง ในกรณี

เช่นนี้ ให้นำาความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง มาบังคับใช้โดยอนุโลม

แนวทาง

  กรณีสมาชิกนิคมที่ตายมีทายาทโดยธรรมแต่ไม่อาจคัดเลือกเพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ ทายาท

โดยธรรมย่อมเสียสิทธิในกองมรดกของผู้ตาย และกรณีสมาชิกนิคมที่ตายไม่มีทายาทโดยธรรม ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๕๓ ถือว่าไม่มีผู้รับมรดก จึงให้ตกทอดแก่แผ่นดินหรือ เป็นของรัฐ ตามพ

ระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการมีอำานาจคัดเลือกผู้อื่น ที่มีคุณสมบัติเข้าเป็น

สมาชิกนิคมแทน 

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ182



กรณีที่ ๑๒

	 	 กรณีทายาทโดยธรรมเกินกว่าหนึ่งคนขอรับสิทธิในที่ดินแทนสมาชิกนิคมที่ถึงแก่กรรม	 	

ข้อกฎหมาย	 

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑

  มาตรา ๒๐ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองแล้ว ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง

ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์กำาหนด

  มาตรา ๒๒ ผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) บรรลุนิติภาวะและเป็นหัวหน้าครอบครัว

  (๓) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์กำาหนด

  (๔) สามารถประกอบการเกษตรได้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำาหนด

  (๕) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  (๖) ไม่มีที่ดินทำากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ

  (๗) ไม่มีอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นพอแก่การครองชีพ

  มาตรา ๓๐ ถ้าสมาชิกนิคมสร้างตนเองตายก่อนได้รับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์

สำาหรับที่ดินนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรม และมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ เข้าเป็น

สมาชิกนิคมสร้างตนเองแทน 

แนวทาง		

  นิคมสร้างตนเองจะต้องแจ้งให้ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม มาบันทึกถ้อยคำาถ้อยคำาว่า

ทายาทโดยธรรมผู้ใดจะขอรับหรือไม่ขอรับการจัดที่ดินและสมควรเข้าเป็นสมาชิกนิคม โดยให้ไปดำาเนินการสอบ

ทายาทโดยธรรม (ป.ค.๑๔) ที่อำาเภอ มาประกอบแล้วเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นสมาชิกนิคม

แทนสมาชิกนิคมที่ถึงแก่กรรม หากทายาทมีคุณสมบัติมากกว่า ๑ คน ก็สามารถบรรจุได้มากกว่า ๑ คน ทั้งนี้  

ในการรับสิทธิแทนสมาชิกนิคมที่ถึงแก่กรรม ตามมาตรา ๓๐ นิคมฯ จะต้องให้ทายาทโดยธรรมทุกคน มาให้

ถ้อยคำาเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว การบรรจุสมาชิกแทนและการออก น.ค.๓ 

อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจ้าหน้าที่อาจถูกดำาเนินคดีด้วย 
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กรณีที่ ๑๓

	 	 กรณีขอคัดถ่ายสำาเนาเอกสารของทางราชการ	(คัดถ่ายสำาเนาหนังสือ,	สำาเนาบันทึกถ้อยคำา)

ข้อกฎหมาย	

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

  มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำาสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรฐั 

ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์เอกชนที่เกี่ยวข้องกัน

  (๒) การเปิดเผยจะทำาให้การบังคับให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มา ของ

ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

  (๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งคนใด

  มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของตน ต่อหน่วย

งานแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือ ในขณะนั้น

มิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยดังต่อไปนี้ 

  (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนำาไปใช้ตามอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

แห่งนั้น 

แนวทาง

  การขอคัดถ่ายสำาเนาหนังสือ,สำาเนาบันทึกถ้อยคำา ข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นจะเปิดเผยได้จะต้อง

ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน เนื่องจากการขอคัดถ่ายสำาเนาเอกสารดังกล่าว มีข้อมูลการบันทึกถ้อยคำา 

ซึ่งบุคคลนั้นได้ให้ถ้อยคำาเป็นบันทึกต่อหน่วยงานของรัฐ และเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งยังไม่แล้ว

เสร็จ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยของมูลข่าวสารดังกล่าว ในการดูแลของหน่วยงานรัฐต่อผู้อื่นไม่ได้ เนื่องจาก

การเปิดเผยข้อมูลจะทำาให้พยานหรือผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้รับความปลอดภัย หรือกระทบ

ถึงผลประโยชน์ได้เสียของผู้หนึ่งผู้ใดและอาจทำาให้การดำาเนินการตรวจสอบไม่สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา

๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) และมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ184



กรณีที่ ๑๔

	 	 กรณีการขอคัดถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งโฉนดที่ดินของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง	

ข้อกฎหมาย	

 	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	

  มาตรา ๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล  

เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำางาน บรรดาที่มีชื่อ ของผู้

นั้นหรือเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น  ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก-ลักษณะ

เสียงของคนหรือรู้ถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

  มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่นความควบคุมดูแลของตน ต่อ

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า 

หรือในขณะนั้นไม่ได้

แนวทาง

   การขอคัดถ่ายสำาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งโฉนดที่ดินของสมาชิกนิคม เป็นการขอข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกนิคม ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองนั้น มีข้อมูล

ข่าวสารส่วนบุคคลอยู่ด้วย ดังนั้น ผู้ขอคัดถ่ายสำาเนาเอกสารดังกล่าวจะต้องมีหนังสือถึงเจ้าของข้อมูล เพ่ือให้

แสดงความประสงค์ว่าจะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลนั้นหรือไม่อย่างไร  
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กรณีที่ ๑๕

	 	 สมาชิกนิคมอุทธรณ์คัดค้านกรณีกรมฯ	มีคำาสั่งเพิกถอน	น.ค.๓	ของสมาชิกนิคม	เนื่องจาก	ได้ออก

ไปจากนิคมก่อนที่จะได้รับ	น.ค.๓	โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

ข้อกฎหมาย

 	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	

  มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งพิจารณาคำาอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า 

แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็

ให้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงคำาสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกำาหนดเวลาดังกล่าวด้วย

  ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ก็ให้

เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำานาจอุทธรณ์ในกำาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอำานาจพิจารณา

คำาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำาเป็น ไม่อาจพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอำานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบ

กำาหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ครบ

กำาหนดเวลาดังกล่าว

  เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

  กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙

  ข้อ ๒ การพิจารณาอุทธรณ์คำาสั่งทางปกครองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำาคำาสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วย 

กับคำาอุทธรณ์ ให้เป็นอำานาจของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  (๔) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทำาคำาสั่งทางปกครองเป็นผู้ดำารงตำาแหน่ง

อธิบดีหรือเทียบเท่า

แนวทาง

  กรณีที่สมาชิกนิคมมีหนังสืออุทธรณ์คัดค้านคำาสั่งเพิกถอน น.ค.๓ กรมฯ สามารถดำาเนินการได้ดังนี้

  ๑. เมื่อได้รับคำาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้ว หากเห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้

ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงคำาสั่งทางปกครองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ หรือ

  ๒. หากไม่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้ทำาความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำาอุทธรณ์ เพ่ือ

พิจารณาอุทธรณ์และมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ว่าได้ส่งหนังสือให้ผู้มีอำานาจเหนือขึ้นไปพิจารณาอุทธรณ์ 

ร้อยเรื่องราวเล่าขานงานนิคมฯ186



กรณีที่ ๑๖

  กรณีราษฎรมาสมัครเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง	 หรือขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์						

(น.ค.๑),	 หนังสือแสดงการทำาประโยชน์	 (น.ค.๓)	 แต่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่เขา,	 ภูเขาหรือพื้นที่ซึ่งมี

ความลาดชันเกิน	๓๕	%	ควรดำาเนินการอย่างไร

ข้อกฎหมาย	

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑	

  ข้อ ๖ ให้รัฐบาลมีอำานาจจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพ

เป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

  กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 

พ.ศ. ๒๔๙๗  

  ข้อ ๑๔ ที่ดินที่ขอออกโฉนด ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำาประโยชน์แล้ว และ

เป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ไม่ให้ออกที่ดินสำาหรับที่ดังต่อไปนี้ 

  (๒)  ที่เขา ที่ภูเขา และที่ที่รัฐมนตรีประกาศห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่

ไม่รวมถึงที่ดินซึ่งผู้มีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน

  มติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ ลงมติกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ไม่

อนุญาตให้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่ที่มี

ความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งกำาหนดไว้ เป็นพื้นที่

ป่าไม้ หากมีความจำาเป็นใดที่จะดำาเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ควรจะให้เช่าหรือขอสัมปทาน โดยขออนุมัติคณะ

รัฐมนตรีเป็นรายๆ เว้นแต่กรณีที่ราษฎรมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว 

แนวทาง		

  กรณีราษฎรมาสมัครเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง หรือขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ 

(น.ค.๑), หนังสือแสดงการทำาประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.๓) แต่พื้นที่ซึ่งราษฎรนำารังวัดหรือขอเอกสารสิทธิดังกล่าว    

น่าจะอยู่ในพื้นที่เขา,ภูเขา หรือพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันเกิน ๓๕ % ให้เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเอง มีหนังสือ

ประสานไปยังกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อดำาเนินการตรวจสอบ หากพื้นที่ดังกล่าวตรวจสอบแล้วพบว่า อยู่ในพื้นท่ี

เขา,ภูเขา หรือพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันเกิน ๓๕ % นิคมสร้างตนเอง ไม่สามารถบรรจุราษฎร เข้าเป็นสมาชิก

นิคม ในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.๑) หรือหนังสือ

แสดงการทำาประโยชน์ให้แก่สมาชิกนิคมได้ เว้นแต่กรณีที่ราษฎรมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย อยู่ก่อนแล้ว ตาม
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กรณีที่ ๑๗

	 	 กรณีราษฎรครอบครองทำาประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐาน	น.ส.๒,	น.ส.๓	และ	น.ส.๓	ข	ไปขอออก

โฉนดที่ดิน	ในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง	๒๐	เปอร์เซ็นต์	

ข้อกฎหมาย

  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑	

  มาตรา ๖ ให้รัฐบาลมีอำานาจจัดที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเป็น

หลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมตามพระราชบัญญัตินี้  

แนวทาง

  กรณีที่ดินที่มีน.ส.๓ ก่อนการจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง หรือได้รับน.ส.๓ ภายหลังการจัดตั้งนิคมฯแต่ได้

รับสิทธิต่อเน่ืองจาการทำาประโยชน์ในที่ดินนั้น ก่อนมีการจัดตั้งนิคมฯ ซึ่งเป็นที่ดินที่เอกชนมีสิทธิในที่ดินตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน จึงมิใช่เป็นท่ีดินของรัฐท่ีจะนำามาจัดสรรให้กับประชาชน ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ

จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังนั้น จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติ  ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

ในพระราชบัญญัติดังกล่าว สำาหรับพื้นที่ป่าไม่ส่วนกลาง ๒๐% ในเขตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองที่

กำาหนด ให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง ซึ่งหากมีผู้ครอบครองโดยชอบ ด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว ก็มามีผล

ทำาให้สิทธิของผู้ที่ได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนเสียไปอย่างใด และผู้ขอออกโฉนดที่ดินสามารถดำาเนิน

การออกโฉนดที่ดิน โดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทำาประโยชน์ น.ส.๒, น.ส.๓ และน.ส.๓ ข ได้ 
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