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ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์
พ.ศ. 2561
.......................
โดยที่ เห็ น เป็ น การสมควรแก้ ไขปรับ ปรุง ระเบี ยบเกี่ย วกับ กิจ การของนิ ค ม ตลอดจนการ
ปกครองนิคม และกิจการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของนิคม ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันและเพื่อให้การจัดนิคมสหกรณ์เป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการ รวมทั้งเป็น
แนวทางในการจั ด ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ นิ ค มสหกรณ์ อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10
มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 34 มาตรา 36 และมาตรา
37 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ที่ ดิ น เพื่ อ การครองชี พ พ.ศ. 2511 และคํ า สั่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ 454/2518 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2518 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์
พ.ศ. 2561”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกรมสหกรณ์ที่ดิน ว่าด้วยการปกครองนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2513
(2) ระเบี ยบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีป ฏิบั ติในการอนุ ญ าต
ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์และการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน์
พ.ศ. 2535
(3) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเรื่องประชุม ของคณะกรรมการคัดเลื อก
บุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2544
(4) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบํารุง
สหกรณ์สําหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระทําการอื่นใดภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2556
(5) ระเบี ย บกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการเงิ น และการจั ด การทรั พ ย์ สิ น
ของนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
“กอง” หมายความว่า กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
“ผู้อํานวยการกอง” หมายความว่า ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
“สหกรณ์จังหวัด” หมายความว่า สหกรณ์จังหวัดที่มีสํานักงานนิคมสหกรณ์ตั้งอยู่
“ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์” หมายความว่า ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่น
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดี
“การเกษตร” หมายความว่า การทํานา ทําสวน ทําไร่เลี้ยงสัตว์ ประมง และให้หมายความ
รวมถึงการทํานาเกลือด้วย
“การอยู่อาศัย” หมายความว่า การปลูกสร้างบ้านพักเพื่อการอยู่อาศัย
"การสาธารณประโยชน์"...
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-2“การสาธารณประโยชน์” หมายความว่า การใดๆเพื่อประโยชน์ของสมาชิกนิคมส่วนรวม
รวมถึงเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์
“นิคมสหกรณ์” หมายความว่า นิคมสหกรณ์จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งนิคม
สหกรณ์ ภายใต้มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑
“พื้ นที่ นิคมสหกรณ์ ” หมายความว่า บริเวณที่ รัฐได้ ออกกฎหมายกําหนดขอบพื้น ที่พื้ น ที่
จัดการพัฒนาปรับปรุงที่ดินให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย และประกอบอาชีพการเกษตรแล้วจัดสรรที่ดินให้กับ
เกษตรกรที่เดือดร้อน ไม่มีที่ดินทํากินได้เข้าทํากินประกอบอาชีพและตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
“สมาชิกนิคมสหกรณ์” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์
ภายใต้บังคับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
“สหกรณ์นิคม” หมายความว่า สหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนจัดตั้ง ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์
“สมาชิกสหกรณ์” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม และเป็นสมาชิก
นิคมสหกรณ์
“เงินรายได้ นิ คมสหกรณ์ ” หมายความว่า เงินที่ ได้ รับจากการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ในพื้นที่นิคมสหกรณ์หรือเกิดจากทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์
“ประโยชน์แก่กิจการของนิคมสหกรณ์” หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์
อันเกิ ดแก่การจัดทํ าบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณู ปโภค หรือประโยชน์อื่นใดที่ เกิดจากการ
ดําเนินการหรือการกระทําที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่สมาชิกนิคมสหกรณ์เป็นส่วนรวมหรือ
สมาชิ ก นิ ค มสหกรณ์ จะได้ รับ ประโยชน์ จ ากการดํ าเนิ น การหรือการกระทํ านั้ น รวมทั้ งการสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของนิคมสหกรณ์ที่มีลักษณะทําให้การจัดตั้งนิคมสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์
“กสน.3” หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
“กสน.5” หมายความว่า หนังสือแสดงการทําประโยชน์
ข้อ 5. ให้อธิบดีมีอํานาจในการออกประกาศ หลักเกณฑ์ และคําสั่งให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด 1
การปกครองนิคมสหกรณ์
ข้อ 6. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ดูแล ตรวจสอบ พื้นที่นิคมสหกรณ์ ตามที่ได้กําหนดพื้นที่
ที่ดินไว้ในท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ รวมทั้ง กํากับ การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
กรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ป กครองนิ ค มสหกรณ์ หรื อ ไม่ มี ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ป กครองนิ ค มสหกรณ์
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ไปพลางก่อน
ข้อ ๗. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์เป็นผู้ดูแลนิคมสหกรณ์และกิจการของนิคมสหกรณ์ตลอดจน
การจัดการทรัพย์สินผลประโยชน์ต่าง ๆ และการดําเนินการจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ข้อ 8. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ทําการสํารวจภายในพื้นที่หวงห้ามของนิคมสหกรณ์ และ
จดแจ้งให้ทราบว่าที่ ดินตอนใดมีผู้ใดครอบครองอยู่โดยอาศัยสิท ธิใดและที่ดินตอนใดเป็นที่ รกร้างว่างเปล่า
ตลอดจนทําการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่ในนิคมสหกรณ์ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 9. ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์......
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ข้อ 9. ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ยึดถือครอบครอง ปลูกสร้าง
ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายหรือทําให้เสื่อมสภาพที่ดินหรือทําให้เป็น
อันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในพื้นที่ของนิคมสหกรณ์เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
หากฝ่าฝืนตามวรรคแรก ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ มีอํานาจรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือ
ดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน
ข้อ 10. ผู้ใดไม่มีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์โดยชอบด้วย
กฎหมายให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์แจ้งให้ผู้นั้นทราบ และให้ออกไปเสียจากนิคมสหกรณ์ ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็วหากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคําบอกกล่าว อันจะเป็นการเสียหายต่อการจัดนิคมสหกรณ์ให้ผู้ปกครองนิคม
สหกรณ์ มีอํานาจร้องทุ กข์ ต่อพนั กงานสอบสวน เพื่ อดํ าเนิน คดี อาญากับผู้บุ กรุกที่ ดิน ในพื้ นที่ นิ คมสหกรณ์
แล้วให้รายงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
ข้อ 11.ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์เป็นผู้เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคม
สหกรณ์รวมทั้งเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ และรายได้อื่นตลอดจนปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ และคําสั่งที่
เกี่ยวกับการเงินตามที่อธิบดีกําหนด
การเก็บเงินเพื่อช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคมสหกรณ์ให้เก็บในอัตราไร่ละ 200 บาท
ข้ อ 12. ผู้ ป กครองนิ ค มสหกรณ์ มี ห น้ า ที่ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ห น่ ว ยงานองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นใด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ทราบถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือ
จากการทํ าการเกษตร ต้องได้รับอนุ ญ าตจากอธิบดีก่อนถึงแม้ว่าที่ดินนั้นจะเป็นเอกสารสิท ธิ์ตามประมวล
กฎหมายที่ดินแล้วก็ตาม
การดํ าเนิ น การตามวรรคแรก ต้ อ งแจ้ งอย่างน้ อยปี ล ะ 1 ครั้ง พร้อมทั้ งทํ าประกาศติ ดไว้
ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นใด
ข้ อ 13. ผู้ ใดมิ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บคํ าแนะนํ า คํ าตั ก เตื อ นของผู้ ป กครองนิ ค มสหกรณ์
ให้ ผู้ ป กครองนิ ค มสหกรณ์ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายกั บ ผู้ ที่ ฝ่ า ฝื น และรายงานให้ ส หกรณ์ จั ง หวั ด
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
ข้ อ ๑4. ให้ สหกรณ์ จั งหวั ด มี อํ านาจหน้ าที่ กํ ากั บ ดู แล สั่ งการ ผู้ ปกครองนิ คมสหกรณ์ ให้ ปฏิ บั ติ
เป็นไปตามระเบียบนี้
เมื่อ สหกรณ์ จังหวัดได้ รับ รายงานจากผู้ปกครองนิค มสหกรณ์ ต ามระเบีย บนี้ มีห น้ าที่ต้ อง
รายงานต่ออธิบดี เพื่อดําเนินการตามระเบียบต่อไป
หมวด 2
การจัดทีด่ นิ นิคมสหกรณ์
ข้อ 15. การจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ ให้กอง จัดทําผังที่ดินและระวางแผนที่ ในนิคมสหกรณ์
การดําเนินการตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2550

การคับุดเลื
อกบุ่ไคม่คล...
ข้อ 16.
คคลที
มีที่ดิน...
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ข้อ 16. บุคคลที่ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองหรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอต่อการครองชีพ
ให้ยื่นคําขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ต่อผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์นั้น
การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ ตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเข้าเป็ น สมาชิ กนิ คมสหกรณ์ โดยมีค ณะกรรมการตามที่ รัฐมนตรีแ ต่งตั้ง ตามคํ าสั่งที่ 454/2518
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2518 ซึ่งในระเบียบนี้ เรียกว่าคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย นายอําเภอท้องที่
ที่ดําเนินการจัดนิคมสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
ที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย เป็นกรรมการ ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 17. การประชุมคัดเลือกสมาชิกนิคมสหกรณ์ ให้ประธานกรรมการคัดเลือก นัดเรียก
ประชุมโดยมีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้กรรมการทุกท่านทราบ
เมื่อมีเหตุอันควรให้ประธานกรรมการคัดเลือกนัดเรียกประชุมเพื่ อซักซ้อมหลักการ วิธีการ
นโยบาย ข้อเท็จจริง สภาพของที่ดินและบุคคลที่จะทําการคัดเลือกตลอดจนกําหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการ
คัดเลือกเสียชั้นหนึ่งก่อนแล้วจึงเริ่มทําการคัดเลือก
ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 19. ให้ประธานกรรมการคัดเลือกเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 20. การพิจารณาคัดเลือก กรรมการมีสิทธิ์ออกเสียงได้ท่านละหนึ่งเสียง หากกรรมการ
มีความเห็นแตกต่างจากมติ ต้องมีเหตุผลประกอบความเห็นด้วยทุกครั้ง
ข้อ 21. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
การบันทึกรายงานการประชุม อย่างน้อยต้องมี
1.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๒. เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย โดยให้ประธานกรรมการคัดเลือก และกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน
ที่เข้าประชุมลงลายมือชื่อในรายงานการประชุมไว้เป็นสําคัญ
ข้อ 23. การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ในแต่ละ
คราวจะต้องคัดเลือกให้สอดคล้องกับจํานวนที่ดินที่จะอนุญ าตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
เท่านั้น
เมื่ อได้ ผลการคัดเลื อกบุ ค คลเข้ าเป็ นสมาชิกนิ ค มสหกรณ์ แล้ว ให้ผู้ป กครองนิ ค มสหกรณ์
ประกาศผลการคัดเลือก ณ ที่ทําการของนิคมสหกรณ์และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่นั้น
ให้ ผู้ ป กครองนิ ค มสหกรณ์ ร ายงานผลพร้ อ มแนบสํ า เนารายงานการประชุ ม คั ด เลื อ ก
และสําเนาประกาศผลการคัดเลือกต่อสหกรณ์จังหวัดเพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ 24. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ แจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับคัดเลือกต้องรวมตัวกัน
ขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยเร็ว
กรณีที่มีสหกรณ์นิคมอยู่แล้ว ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมนั้น

ข้อ 25. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์......
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ข้อ 25. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ จัดสมาชิกนิคมสหกรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมแล้ว
ลงในแผนผังจัดแบ่งที่ดิน และรายงานขออนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์นั้นๆ เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคม
สหกรณ์ตามแบบกําหนดท้ายระเบียบนี้ โดยเร็ว
ข้อ 26. การรายงานขอออก กสน.3 ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
(1) สํ า เนาประกาศผลการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าเป็ น สมาชิ ก นิ ค มสหกรณ์ ที่ ป รากฏ
รายชื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ขออนุญาต
(2) ระวางที่ดินหรือแผนผังจัดแบ่งที่ดิน ที่อธิบดีลงนามแล้ว
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน
(5) หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแก้ไข คํานําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล หรืออื่น ๆ
ข้อ 27. หากปรากฏรายละเอียดในระวางที่ดินหรือแผนผังจัดแบ่งที่ดินที่ขออนุญาตให้สมาชิก
นิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ตรวจสอบ
และแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วนําเสนอประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกันกับที่รายงานขอออก กสน.3
ข้อ 28. ให้กองมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการขอออก กสน.3 แล้วนําเสนอความเห็นต่อ
อธิบดีเพื่อพิจารณาออก กสน.3 ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ข้ อ 29. เมื่ อผู้ ป กครองนิ ค มสหกรณ์ ได้รั บ แจ้ งผลการออก กสน.3 แล้ว ต้ องแจ้ งผลการ
อนุญ าตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ ทราบเป็นหนังสือและประกาศติดไว้ ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์ และที่ว่าการ
อําเภอแห่งท้องที่นั้น
ข้อ 30. ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ต้องจัดทําทะเบียนคุม กสน.3 ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ข้อ 31. เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับ กสน.3 แต่ยังไม่ได้รับ กสน.5 และมีเหตุให้พ้นจาก
นิคม ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ดําเนินการดังนี้
(1) กรณี ไปจากนิ ค มสหกรณ์ เกิ น หกเดื อ นตามมาตรา 13 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
จั ด ที่ ดิ น เพื่ อ การครองชี พ พ.ศ. 2511 หรื อ สิ้ น สภาพการเป็ น สมาชิ ก นิ ค มสหกรณ์ ต ามมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ให้ดําเนินการ ดังนี้
ก. แจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้นั้นทราบเป็นหนังสือถึงการสิ้นสุดแห่งการอนุญาต
ให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์โดยแจ้งไปยังที่อยู่ของสมาชิกรายนั้น ๆ ที่ปรากฏในใบสมัครเข้า
เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข. รายงานผลตาม ก.ให้อธิบดีพิจารณา ยกเลิกการอนุญาตฯ
ค. ประกาศติดไว้ ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่นั้น
(2) สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับอนุญาตให้ทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์แล้ว
แต่มีความประสงค์สละสิทธิ์การเข้าทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวให้ดําเนินการ ดังนี้

ก. ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้นั้น......
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ก. ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้นั้นแจ้งความประสงค์สละสิทธิ์การเข้าทําประโยชน์ใน
ที่ดินเป็นหนังสือต่อผู้ปกครองนิคมสหกรณ์
ข. ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ รายงานต่ออธิบดี พิจารณายกเลิก กสน.3 แปลงที่ดิน
ดังกล่าว
ค. เมื่อได้ยกเลิกตาม ข. แล้ว ให้ถือว่าเป็นที่ดินแปลงว่าง เพื่อดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ เพื่อเข้าครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินแปลงว่าง นั้น
ตามข้อ ๑6
ง. ปิดประกาศ ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่นั้น
ข้อ 32. สมาชิกนิคมสหกรณ์ ผู้ได้รับ กสน.3 และยังไม่มีสิทธิได้รับ กสน.5 ได้ถึงแก่กรรม
ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ดําเนินการตาม ข้อ 16
เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า เป็ น สมาชิ ก นิ ค มสหกรณ์ ตามวรรคแรกแล้ ว
ให้ ผู้ ปกครองนิ ค มสหกรณ์ รายงานอธิบ ดี เพื่ ออนุญ าตให้ ส มาชิกนิ ค มสหกรณ์ เข้าทํ าประโยชน์ ในที่ ดิน ของ
นิ ค มสหกรณ์ โดยผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เข้ า ทํ า ประโยชน์ ในที่ ดิ น ของนิ ค มสหกรณ์ จ ะต้ อ งอยู่ ในลํ า ดั บ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ที่สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรมได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้เข้าทําประโยชน์แทน
ตามแบบหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนสิทธิและผลประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ ที่อธิบดีกําหนดโดย
ผู้นั้นจะต้องเป็นทายาทโดยธรรมของสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม
(2) เป็นสามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่ร่วมทําประโยชน์ในที่ดิน
(4) ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตาม (1) (2) (3) ให้คัดเลือกจากบุคคลทั่วไปได้
การรายงานตามวรรคสอง ให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์
(2) กสน.3 ของสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม
(3) หนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนสิทธิและผลประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
(4) สําเนามรณบัตร
ข้อ 33. สมาชิกนิคมสหกรณ์รายใดได้ปฏิบัติครบถ้วนตาม มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 แล้ว ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์แจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์รายนั้น ยื่นคํา
ขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชน์ กสน.5 ตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) สําเนาหนังสือ กสน.3 ที่ปรากฏรายชื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ได้รับอนุญาต
(2) รูปแปลงที่ดิน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน
(5) หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแก้ไข คํานําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าว......
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ข้อ 34. ให้กองมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานตาม ข้อ 33 และพิจารณาเสนออธิบดีเพื่อออก
กสน.5 ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์เป็นราย ๆ ไป
ข้อ 35. เมื่อผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ได้รับแจ้งผลการออก กสน.5 ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์
รายใดแล้ว ต้องแจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์รายนั้นทราบเป็นหนังสือ ให้มารับ กสน.5 ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์
โดยเร็ว
ข้อ 36. ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ ต้องจัดทําทะเบียนคุมการออก กสน.5 ตามแบบที่อธิบดี
กําหนด
ข้อ 37. สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้มีสิทธิได้รับ กสน.5 หรือได้รับ กสน.5 แล้ว ได้ถึงแก่กรรม
แต่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ดําเนินการตาม ข้อ 16
เพื่อพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมของสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรมเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์
เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า เป็ น สมาชิ ก นิ ค มสหกรณ์ ตามวรรคก่ อ นแล้ ว
ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ รายงานอธิบดี เพื่ อออก กสน.5 โดยให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่ อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
(1) สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์
(2) กสน.5 ของสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรมฉบับจริง
(3) สํ า เนาหนั ง สื อ แสดงเจตนาตั้ ง ผู้ รั บ โอนสิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ของ
นิคมสหกรณ์
(4) สําเนามรณบัตร
ข้อ 38. ให้กองตรวจสอบรายงานตามข้อ 32 และข้อ 37 แล้วประมวลเรื่องเสนออธิบดี
เพื่อพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์หรือออกหนังสือแสดงการ
ทําประโยชน์แล้วแต่กรณี
หมวด 3
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ นอกเหนือจากการทําการเกษตร

ข้อ 39. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์
หรือกระทําการอื่นใดภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใด ให้ยื่นคําขอต่อผู้ปกครอง
นิคมสหกรณ์ ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ เพื่อนําเสนอไปยังอธิบดี พิจารณาอนุญาต
การขออนุญาตตามวรรคแรก ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม
อาชีพการเกษตร และอื่น ๆ
ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) นิติบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด
(2) นิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

(3) บุคคลธรรมดา......

-8(3) บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล ต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ

ร่าง

ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของวรรคสาม ได้แก่ การขออนุญาตสร้างวัด สํานักสงฆ์
หรือสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรมการศาสนาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับยื่นคําขอตามความในวรรคแรก และผู้ยื่นคําขอ
อนุญาตต้องมิใช่พระหรือนักบวชตามแต่ละศาสนา และต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
ข้อ 40. การพิจารณาอนุญาต ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
นอกเหนือจากการทําการเกษตร ดังนี้
(1) คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการทําการเกษตร
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น ๆ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่น
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง อีกไม่เกิน 4 คน เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการทําการเกษตรระดับกรม
(2) เมื่อกอง ได้รับรายงานตาม (1) ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในที่ ดิ น นอกเหนื อจากการทํ าการเกษตรระดั บ กรม ประกอบด้ วย รองอธิบ ดี ก รมส่งเสริม สหกรณ์ ที่ ได้รับ
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งอธิบดีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 8 คน มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
เสนอความเห็นต่ออธิบดี
เมื่ อ อธิบ ดี ได้อนุ ญ าตแล้ว ให้ ผู้อํานวยการกองดํ าเนิ น การตามข้อ 45 รวมทั้ งแจ้งผลการ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการทําการเกษตร ต่อผู้ขออนุญาต
ข้ อ 41. กรณี การหาประโยชน์ จ ากทรัพ ยากรภายในพื้ น ที่ นิ ค มสหกรณ์ ผู้ ป กครองนิ ค ม
สหกรณ์ต้องจัดให้มีการประมูล โดยค่าบํารุงนิคมสหกรณ์ต้องไม่ต่ํากว่าอัตรา ที่กําหนดไว้ตามประกาศของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ข้อ 42. การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรในที่ดินและทรัพยากรอื่นๆ ภายในพื้นที่นิคม
สหกรณ์ กําหนดระยะเวลาไม่เกินคราวละ 5 ปี
การอนุญาตให้กระทําอย่างอื่น กําหนดระยะเวลาไม่เกินคราวละ 30 ปี
ทั้งนี้ การขออนุญาต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน ที่อธิบดีกําหนด
ข้อ 43. เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามข้อ 40 ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอ
ใช้หรือการใช้ประโยชน์ขัดกับหลักการจัดที่ดิน ถือว่าสิ้นสุดการอนุญาต ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์รายงาน
อธิบดีโดยเร็ว เพื่อยกเลิกการอนุญาต
เมื่อยกเลิกการอนุญาตตามวรรคแรก ให้ผู้ได้รับอนุญาตรื้อถอน และดําเนินการปรับปรุงพื้นที่
ให้คืนสู่สภาพเดิม โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ข้อ 44. อัตราค่าบํารุงนิคมสหกรณ์ การใช้ที่ดินและการใช้ทรัพยากร ให้เป็นไปตามประกาศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อ 45. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์หรือกระทําการอื่นใดในที่ดิน ทรัพยากรในที่ดินและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ต้องทําหนังสือสัญญาตามแบบที่อธิบดีกําหนด
การชําระค่าบํารุงนิคมสหกรณ์ตามที่ได้รับอนุญาต ให้ชําระทั้งหมดคราวเดียวในวันทําสัญญา
จึงจะมีสิทธิเข้าหาประโยชน์หรือกระทําการอื่นใดภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์ได้ เว้นแต่สัญญาการอนุญาตเกิน
กว่า 5 ปี ให้ชําระเป็นงวด ทุก ๆ 5 ปี

หมวด 4......

-9-10หมวด 4
การเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์

ร่าง

ข้ อ 46. ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารเงิ น รายได้ นิ ค มสหกรณ์ ประกอบด้ ว ย รองอธิ บ ดี
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เป็ น ประธานกรรมการ และมี ก รรมการอื่ น อี ก ไม่ เกิ น 8 คน
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง มีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน โครงการ การขอกู้ยืม และจ่ายขาดเงินรายได้ของนิคม
สหกรณ์ และเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี
ข้อ 47. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ เปิดบัญชีเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ไว้ที่ธนาคาร เรียกว่า
“บัญชีเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์........” โดยแยกตามบัญชีของแต่ละนิคมสหกรณ์
การถอนเงินตามวรรคแรก จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากอธิบดี
ข้อ 48. เมื่อผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ ได้รับเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ให้ออกใบเสร็จรับเงิน
ของทางราชการไว้เป็นหลักฐาน และให้นําเงินดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีตาม ข้อ 47 ภายในวันที่ได้รับเงิน หรือ
อย่างช้าภายในวันทําการถัดไป
ข้ อ 49. การใช้ จ่ ายเงิน รายได้ ข องนิ ค มสหกรณ์ ต้ อ งได้ รับ อนุ มั ติ จ ากอธิ บ ดี ก่ อ นทุ ก ครั้ ง
หลักฐานการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ข้ อ 50. เงิน รายได้ ของนิ ค มสหกรณ์ ใดให้ ใช้ ได้ เฉพาะ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ กิจ การของนิ ค ม
สหกรณ์นั้น รวมทั้งให้สหกรณ์นิคมกู้ยืม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด
ข้อ 51. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์จัดทําบัญชีการรับจ่ายเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ไว้เป็น
หลั ก ฐานพร้อ มที่ จ ะให้ ต รวจสอบได้ ทุ ก ขณะ และจั ด ทํ ารายงานการรับ -จ่ า ยเงิน รายได้ ข องนิ ค มสหกรณ์
ส่งให้อธิบดี ทุกเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แบบบัญชีและแบบรายงานให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด
ข้อ 52. ให้กองจัดทําบัญชี ตามหลักบัญชีคู่ เพื่อใช้บันทึกรายการการเงินอันจะแสดงผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ที่เป็นอยู่ตามจริง
การปิ ด บั ญ ชี ต ามวรรคแรกให้ ทํ าปี ล ะ 1 ครั้ง ตามปี งบประมาณ และจั ด ทํ างบการเงิน
โดยมีบัญชีรายได้-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ รายงานให้อธิบดี เพื่อทราบ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ 53. ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน
และการบั ญ ชี ข องเงิ น รายได้ ข องนิ ค มสหกรณ์ แ ล้ ว รายงานผลการตรวจสอบให้ อ ธิ บ ดี ท ราบอย่ า งน้ อ ย
ปีละ 1 ครั้ง

บบ[kการคัดเลืบทเฉพาะกาล...
อกบุคคล...

-10บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕4. ประกาศ คําสั่ง ที่ออกโดยอาศัยระเบียบที่ถูกยกเลิกตาม ข้อ ๓ ให้ใช้บังคับเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้ อ ๕5. การขออนุ ญ าตใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น นอกเหนื อ จากการทํ าการเกษตรที่ ได้มี ผู้ยื่ น
คําขอไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้
ข้อ ๕6. การเก็บเงินค่าช่วยทุนรัฐบาล ที่เรียกเก็บไว้แล้วก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ใช้
อัตราเดิม
ข้อ ๕7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดิน
ทํากิน ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลงชื่อ พิเชษฐ์ วิริยะพาหนะ

ร่าง

(นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ปิยะวัตน์/ร่าง/พิมพ์
/ทาน/ตรวจ

บบ[kการคัดเลืบทเฉพาะกาล...
อกบุคคล...

