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"การสาธารณประโยชน์"... 

  
 
 

ระเบียบกรมสง่เสริมสหกรณ ์
ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ ์

พ.ศ. 2561 
....................... 

  โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ระเบียบเก่ียวกับกิจการของนิคม ตลอดจนการ
ปกครองนิคม และกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ของนิคม ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันและเพื่อให้การจัดนิคมสหกรณ์เป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการ รวมทั้งเป็น
แนวทางในการจัดที่ดินในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10  
มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 34  มาตรา 36 และมาตรา 
37 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 และคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ที่ 454/2518 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2518 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า“ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์
พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ 3. ให้ยกเลกิ  

(1) ระเบียบกรมสหกรณ์ที่ดิน ว่าด้วยการปกครองนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2513 
(2) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอนุญาต 

ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์และการออกหนังสือแสดงการทําประโยชน์  
พ.ศ. 2535 

(3) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเรื่องประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2544 

(4) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบํารุง
สหกรณ์สําหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระทําการอ่ืนใดภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2556 

(5) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพ ย์สิน 
ของนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2560 

ข้อ 4. ในระเบียบน้ี 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
“กอง” หมายความว่า กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  
“ผู้อํานวยการกอง” หมายความว่า ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
“สหกรณ์จังหวัด” หมายความว่า สหกรณ์จังหวัดที่มีสํานักงานนิคมสหกรณ์ต้ังอยู่ 
“ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์” หมายความว่า ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์หรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน 

ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากอธิบดี 
“การเกษตร” หมายความว่า การทํานา ทําสวน ทําไร่เลี้ยงสัตว์ ประมง และให้หมายความ

รวมถึงการทํานาเกลือด้วย 
“การอยู่อาศัย” หมายความว่า การปลูกสร้างบ้านพักเพ่ือการอยู่อาศัย  
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ข้อ 9. ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์...... 

“การสาธารณประโยชน์” หมายความว่า การใดๆเพื่อประโยชน์ของสมาชิกนิคมส่วนรวม 
รวมถึงเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ 

“นิคมสหกรณ์” หมายความว่า นิคมสหกรณ์จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดต้ังนิคม
สหกรณ์ ภายใต้มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑   

“พ้ืนที่นิคมสหกรณ์” หมายความว่า บริเวณที่รัฐได้ออกกฎหมายกําหนดขอบพื้นที่พ้ืนที่
จัดการพัฒนาปรับปรุงที่ดินให้เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย และประกอบอาชีพการเกษตรแล้วจัดสรรที่ดินให้กับ
เกษตรกรที่เดือดร้อน ไม่มีที่ดินทํากินได้เข้าทํากินประกอบอาชีพและต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 

“สมาชิกนิคมสหกรณ์” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
ภายใต้บังคับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511   

“สหกรณ์นิคม” หมายความว่า สหกรณ์ที่รับการจดทะเบียนจัดต้ัง ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ 

“สมาชิกสหกรณ์” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม และเป็นสมาชิก
นิคมสหกรณ์ 

“เงินรายได้นิคมสหกรณ์” หมายความว่า เงินที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์หรือเกิดจากทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์  

“ประโยชน์แก่กิจการของนิคมสหกรณ์” หมายความว่า ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์
อันเกิดแก่การจัดทําบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดจากการ
ดําเนินการหรือการกระทําที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่สมาชิกนิคมสหกรณ์เป็นส่วนรวมหรือ
สมาชิกนิคมสหกรณ์ จะได้รับประโยชน์จากการดําเนินการหรือการกระทําน้ัน รวมทั้งการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของนิคมสหกรณ์ที่มีลักษณะทําให้การจัดต้ังนิคมสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ 

“กสน.3” หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 
“กสน.5” หมายความว่า หนังสือแสดงการทําประโยชน์ 
ข้อ 5. ให้อธิบดีมีอํานาจในการออกประกาศ หลักเกณฑ์ และคําสั่งให้เป็นไปตามระเบียบน้ี   

หมวด 1 
การปกครองนคิมสหกรณ ์

ข้อ 6. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ดูแล ตรวจสอบ พ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ตามที่ได้กําหนดพ้ืนที่
ที่ดินไว้ในท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังนิคมสหกรณ์ รวมท้ัง กํากับ การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511  

กรณีที่ ไม่มีผู้ปกครองนิคมสหกรณ์  หรือไม่มีผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ไปพลางก่อน 

ข้อ ๗. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์เป็นผู้ดูแลนิคมสหกรณ์และกิจการของนิคมสหกรณ์ตลอดจน
การจัดการทรัพย์สินผลประโยชน์ต่าง ๆ และการดําเนินการจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 

ข้อ 8. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ทําการสํารวจภายในพ้ืนที่หวงห้ามของนิคมสหกรณ์และ 
จดแจ้งให้ทราบว่าที่ดินตอนใดมีผู้ใดครอบครองอยู่โดยอาศัยสิทธิใดและที่ดินตอนใดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
ตลอดจนทําการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่ในนิคมสหกรณ์ตามท่ีเห็นสมควร 
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การคัดเลือกบุคคล... ข้อ  16.  บุคคลท่ีไมม่ีที่ดิน... 

ข้อ 9. ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหาประโยชน์ยึดถือครอบครอง ปลูกสร้าง 
ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายหรือทําให้เสื่อมสภาพที่ดินหรือทําให้เป็น
อันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในพ้ืนที่ของนิคมสหกรณ์เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

หากฝ่าฝืนตามวรรคแรก ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ มีอํานาจรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างน้ัน หรือ
ดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน 

ข้อ 10. ผู้ใดไม่มีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์โดยชอบด้วย
กฎหมายให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์แจ้งให้ผู้น้ันทราบ และให้ออกไปเสียจากนิคมสหกรณ์ ภายในระยะเวลา
อันรวดเร็วหากผู้น้ันไม่ปฏิบัติตามคําบอกกล่าว อันจะเป็นการเสียหายต่อการจัดนิคมสหกรณ์ให้ผู้ปกครองนิคม
สหกรณ์มีอํานาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินคดีอาญากับผู้บุกรุกที่ดินในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ 
แล้วให้รายงานสหกรณ์จังหวัดเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ข้อ 11.ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์เป็นผู้เรียกเก็บเงินเพ่ือช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคม
สหกรณ์รวมท้ังเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ และรายได้อ่ืนตลอดจนปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ และคําสั่งที่
เก่ียวกับการเงินตามที่อธิบดีกําหนด 

การเก็บเงินเพ่ือช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัดนิคมสหกรณ์ให้เก็บในอัตราไร่ละ 200 บาท  
ข้อ 12. ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์มีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงานองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืนใด ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ทราบถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือ 
จากการทําการเกษตร ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนถึงแม้ว่าที่ดินน้ันจะเป็นเอกสารสิทธ์ิตามประมวล
กฎหมายที่ดินแล้วก็ตาม 

การดําเนินการตามวรรคแรก ต้องแจ้งอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งทําประกาศติดไว้ 
ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืนใด  

ข้อ 13. ผู้ใดมิได้ปฏิบัติตามระเบียบคําแนะนํา คําตักเตือนของผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ 
ให้ผู้ ปกครองนิคมสหกรณ์ ดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ ที่ ฝ่ าฝืนและรายงานให้ สหกรณ์ จั งห วัด  
เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑4. ให้สหกรณ์จังหวัด มีอํานาจหน้าที่กํากับ ดูแล สั่งการ ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ ให้ปฏิบัติ 
เป็นไปตามระเบียบน้ี 

เมื่อสหกรณ์จังหวัดได้รับรายงานจากผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ตามระเบียบน้ี มีหน้าที่ต้อง
รายงานต่ออธิบดี เพ่ือดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

 
 

หมวด 2 
การจัดทีด่นินคิมสหกรณ ์

  ข้อ 15. การจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ ให้กอง จัดทําผังที่ดินและระวางแผนที่ ในนิคมสหกรณ์  
การดําเนินการตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2550 
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ข้อ 25. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์...... 

 
ข้อ 16. บุคคลท่ีไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองหรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอต่อการครองชีพ 

ให้ย่ืนคําขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ต่อผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์น้ัน 
การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ ตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการคัดเลือก

บุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการตามที่รัฐมนตรีแต่งต้ัง ตามคําสั่งที่ 454/2518      
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2518 ซึ่งในระเบียบน้ี เรียกว่าคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย นายอําเภอท้องที่ 
ที่ดําเนินการจัดนิคมสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
ที่สหกรณ์จังหวัดมอบหมาย เป็นกรรมการ ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 17. การประชุมคัดเลือกสมาชิกนิคมสหกรณ์ ให้ประธานกรรมการคัดเลือก นัดเรียก
ประชุมโดยมีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้กรรมการทุกท่านทราบ 

เมื่อมีเหตุอันควรให้ประธานกรรมการคัดเลือกนัดเรียกประชุมเพ่ือซักซ้อมหลักการ วิธีการ 
นโยบาย  ข้อเท็จจริง สภาพของที่ดินและบุคคลที่จะทําการคัดเลือกตลอดจนกําหนดการต่างๆ เก่ียวกับการ
คัดเลือกเสียช้ันหน่ึงก่อนแล้วจึงเร่ิมทําการคัดเลือก 

ข้อ 18. ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 19. ให้ประธานกรรมการคัดเลือกเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 20. การพิจารณาคัดเลือก กรรมการมีสิทธ์ิออกเสียงได้ท่านละหนึ่งเสียง หากกรรมการ 
มีความเห็นแตกต่างจากมติ ต้องมีเหตุผลประกอบความเห็นด้วยทุกครั้ง 

ข้อ 21. การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน 

การบันทึกรายงานการประชุม อย่างน้อยต้องมี 
1.รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
๒. เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย โดยให้ประธานกรรมการคัดเลือก และกรรมการอ่ืนอีกหน่ึงคน 

ที่เข้าประชุมลงลายมือช่ือในรายงานการประชุมไว้เป็นสําคัญ 
ข้อ 23. การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ในแต่ละ

คราวจะต้องคัดเลือกให้สอดคล้องกับจํานวนที่ดินที่จะอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 
เท่าน้ัน 

เมื่อได้ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์แล้ว ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ 
ประกาศผลการคัดเลือก ณ ที่ทําการของนิคมสหกรณ์และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่น้ัน 

ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์รายงานผลพร้อมแนบสําเนารายงานการประชุมคัดเลือก  
และสําเนาประกาศผลการคัดเลือกต่อสหกรณ์จังหวัดเพ่ือดําเนินการต่อไป 

ข้อ 24. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ แจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับคัดเลือกต้องรวมตัวกัน
ขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยเร็ว   

กรณีที่มีสหกรณ์นิคมอยู่แล้ว ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมนั้น 
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ก. ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้นั้น...... 

 
ข้อ 25. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ จัดสมาชิกนิคมสหกรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมแล้ว  

ลงในแผนผังจัดแบ่งที่ดิน และรายงานขออนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์น้ันๆ เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคม
สหกรณ์ตามแบบกําหนดท้ายระเบียบน้ี โดยเร็ว  

ข้อ 26. การรายงานขอออก กสน.3 ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบดังน้ี 
(1) สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปรากฏ

รายช่ือสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ขออนุญาต 
(2) ระวางที่ดินหรือแผนผังจัดแบ่งที่ดิน ที่อธิบดีลงนามแล้ว  
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน     
(5) หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแก้ไข คํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล หรืออ่ืน ๆ 

  ข้อ 27. หากปรากฏรายละเอียดในระวางที่ดินหรือแผนผังจัดแบ่งที่ดินที่ขออนุญาตให้สมาชิก
นิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ตรวจสอบ
และแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วนําเสนอประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกันกับที่รายงานขอออก กสน.3 
  ข้อ 28. ให้กองมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการขอออก กสน.3 แล้วนําเสนอความเห็นต่อ
อธิบดีเพ่ือพิจารณาออก กสน.3 ตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
  ข้อ 29. เมื่อผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ได้รับแจ้งผลการออก กสน.3 แล้ว ต้องแจ้งผลการ
อนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ทราบเป็นหนังสือและประกาศติดไว้ ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์และที่ว่าการ
อําเภอแห่งท้องที่น้ัน 

ข้อ 30. ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ต้องจัดทําทะเบียนคุม กสน.3 ตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
  ข้อ 31. เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับ กสน.3 แต่ยังไม่ได้รับ กสน.5 และมีเหตุให้พ้นจาก
นิคม ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ดําเนินการดังน้ี 

(1) กรณีไปจากนิคมสหกรณ์เกินหกเดือนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ 
จัดที่ ดินเพ่ือการครองชีพ  พ .ศ . 2511 หรือสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ตามมาตรา 39  
แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 ให้ดําเนินการ ดังน้ี 

ก. แจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้น้ันทราบเป็นหนังสือถึงการสิ้นสุดแห่งการอนุญาต
ให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์โดยแจ้งไปยังที่อยู่ของสมาชิกรายน้ัน ๆ ที่ปรากฏในใบสมัครเข้า
เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ข. รายงานผลตาม  ก.ให้อธิบดีพิจารณา ยกเลิกการอนุญาตฯ 
ค. ประกาศติดไว้ ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่น้ัน 
(2) สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับอนุญาตให้ทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์แล้ว 

แต่มีความประสงค์สละสิทธ์ิการเข้าทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวให้ดําเนินการ ดังน้ี 
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ทั้งน้ี ในการดําเนินการดังกล่าว...... 

 
ก. ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้น้ันแจ้งความประสงค์สละสิทธ์ิการเข้าทําประโยชน์ใน

ที่ดินเป็นหนังสือต่อผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ 
ข. ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์รายงานต่ออธิบดี พิจารณายกเลิก กสน.3 แปลงที่ดิน

ดังกล่าว  
ค. เมื่อได้ยกเลิกตาม ข. แล้ว ให้ถือว่าเป็นที่ดินแปลงว่าง เพ่ือดําเนินการพิจารณา

คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ เพ่ือเข้าครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินแปลงว่าง น้ัน
ตามข้อ ๑6  

ง. ปิดประกาศ ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่น้ัน 
  ข้อ 32. สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับ กสน.3 และยังไม่มีสิทธิได้รับ กสน.5 ได้ถึงแก่กรรม  
ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ดําเนินการตาม ข้อ 16 

เมื่ อ ได้ ดําเนินการคัด เลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ ตามวรรคแรกแล้ ว 
ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์รายงานอธิบดี เพ่ืออนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของ 
นิคมสหกรณ์ โดยผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ ดินของนิคมสหกรณ์จะต้องอยู่ในลําดับ 
ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นผู้ที่สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรมได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้เข้าทําประโยชน์แทน 
ตามแบบหนังสือแสดงเจตนาต้ังผู้รับโอนสิทธิและผลประโยชน์ในท่ีดินของนิคมสหกรณ์ ที่อธิบดีกําหนดโดย 
ผู้น้ันจะต้องเป็นทายาทโดยธรรมของสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม   

(2) เป็นสามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย     
(3) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่ร่วมทําประโยชน์ในที่ดิน   
(4) ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตาม (1) (2) (3) ให้คัดเลือกจากบุคคลทั่วไปได้ 

  การรายงานตามวรรคสอง ให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
(1) สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
(2) กสน.3 ของสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม 
(3) หนังสือแสดงเจตนาต้ังผู้รับโอนสิทธิและผลประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 
(4) สําเนามรณบัตร 

  ข้อ 33. สมาชิกนิคมสหกรณ์รายใดได้ปฏิบัติครบถ้วนตาม มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 แล้ว ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์แจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์รายน้ัน ย่ืนคํา
ขอออกหนังสือแสดงการทําประโยชน์ กสน.5 ตามแบบที่อธิบดีกําหนด โดยแนบเอกสารหลักฐาน ดังน้ี  

(1) สําเนาหนังสือ กสน.3 ที่ปรากฏรายช่ือสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ได้รับอนุญาต 
(2) รูปแปลงที่ดิน  
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(5) หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแก้ไข คํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล หรืออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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(3) บุคคลธรรมดา...... 

 
ทั้งน้ี ในการดําเนินการดังกล่าว ให้เสนอต่อสหกรณ์จังหวัดเพ่ือพิจารณาและรายงานเสนอต่อ

อธิบดีต่อไป 
ข้อ 34. ให้กองมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานตาม ข้อ 33 และพิจารณาเสนออธิบดีเพ่ือออก 

กสน.5 ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบน้ีให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์เป็นราย ๆ ไป 
  ข้อ 35. เมื่อผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ได้รับแจ้งผลการออก กสน.5 ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์
รายใดแล้ว ต้องแจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์รายน้ันทราบเป็นหนังสือ ให้มารับ กสน.5 ณ ที่ทําการนิคมสหกรณ์
โดยเร็ว 
  ข้อ 36. ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ต้องจัดทําทะเบียนคุมการออก กสน.5 ตามแบบท่ีอธิบดี
กําหนด 
  ข้อ 37. สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้มีสิทธิได้รับ กสน.5 หรือได้รับ กสน.5 แล้ว ได้ถึงแก่กรรม  
แต่ยังไม่ได้รับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ดําเนินการตาม ข้อ 16 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมของสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรมเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ 

เมื่ อ ได้ ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ ตามวรรคก่อนแล้ว 
ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ รายงานอธิบดี เพ่ือออก กสน.5 โดยให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังน้ี 

(1) สําเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ 
(2) กสน.5 ของสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรมฉบับจริง 
(3) สําเนาหนังสือแสดงเจตนาต้ังผู้รับโอนสิทธิและผลประโยชน์ในที่ ดินของ 

นิคมสหกรณ์ 
(4) สําเนามรณบัตร 

  ข้อ 38. ให้กองตรวจสอบรายงานตามข้อ 32 และข้อ 37 แล้วประมวลเรื่องเสนออธิบดี 
เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์หรือออกหนังสือแสดงการ
ทําประโยชน์แล้วแต่กรณี 
 

หมวด 3 
การอนญุาตให้ใชป้ระโยชนใ์นทีด่นินอกเหนือจากการทาํการเกษตร 

 

ข้อ 39. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์
หรือกระทําการอ่ืนใดภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ เพ่ือวัตถุประสงค์หน่ึงวัตถุประสงค์ใด ให้ย่ืนคําขอต่อผู้ปกครอง
นิคมสหกรณ์ ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบน้ี เพ่ือนําเสนอไปยังอธิบดี พิจารณาอนุญาต 

การขออนุญาตตามวรรคแรก ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม 
อาชีพการเกษตร และอื่น ๆ  

ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
(1) นิติบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด 
(2) นิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
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(3) บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล ต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ  
ในกรณีดังต่อไปน้ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของวรรคสาม ได้แก่ การขออนุญาตสร้างวัด สํานักสงฆ์

หรือสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรมการศาสนาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับย่ืนคําขอตามความในวรรคแรก และผู้ย่ืนคําขอ
อนุญาตต้องมิใช่พระหรือนักบวชตามแต่ละศาสนา และต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย  

ข้อ 40. การพิจารณาอนุญาต ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
นอกเหนือจากการทําการเกษตร ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการทําการเกษตร 
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบในพ้ืนที่น้ัน ๆ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืน 
ซึ่งอธิบดีแต่งต้ัง อีกไม่เกิน 4 คน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการทําการเกษตรระดับกรม 

(2) เมื่อกอง ได้รับรายงานตาม (1) ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินนอกเหนือจากการทําการเกษตรระดับกรม ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนซึ่งอธิบดีแต่งต้ังอีกไม่เกิน 8 คน มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
เสนอความเห็นต่ออธิบดี 

เมื่ออธิบดีได้อนุญาตแล้ว ให้ผู้อํานวยการกองดําเนินการตามข้อ 45 รวมท้ังแจ้งผลการ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการทําการเกษตร ต่อผู้ขออนุญาต 

ข้อ 41. กรณี การหาประโยชน์จากทรัพยากรภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ผู้ปกครองนิคม
สหกรณ์ต้องจัดให้มีการประมูล โดยค่าบํารุงนิคมสหกรณ์ต้องไม่ตํ่ากว่าอัตรา ที่กําหนดไว้ตามประกาศของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 42. การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท่ีดินและทรัพยากรอื่นๆ ภายในพ้ืนที่นิคม
สหกรณ์ กําหนดระยะเวลาไม่เกินคราวละ 5 ปี  

การอนุญาตให้กระทําอย่างอ่ืน กําหนดระยะเวลาไม่เกินคราวละ 30 ปี  
ทั้งน้ี การขออนุญาต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน ที่อธิบดีกําหนด 
ข้อ 43. เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามข้อ 40 ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอ

ใช้หรือการใช้ประโยชน์ขัดกับหลักการจัดที่ดิน ถือว่าสิ้นสุดการอนุญาต ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์รายงาน
อธิบดีโดยเร็ว เพ่ือยกเลิกการอนุญาต 

เมื่อยกเลิกการอนุญาตตามวรรคแรก ให้ผู้ได้รับอนุญาตรื้อถอน และดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่
ให้คืนสู่สภาพเดิม โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด   

ข้อ 44. อัตราค่าบํารุงนิคมสหกรณ์ การใช้ที่ดินและการใช้ทรัพยากร ให้เป็นไปตามประกาศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 45. ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์หรือกระทําการอ่ืนใดในท่ีดิน ทรัพยากรในที่ดินและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ ต้องทําหนังสือสัญญาตามแบบที่อธิบดีกําหนด  

การชําระค่าบํารุงนิคมสหกรณ์ตามที่ได้รับอนุญาต ให้ชําระท้ังหมดคราวเดียวในวันทําสัญญา 
จึงจะมีสิทธิเข้าหาประโยชน์หรือกระทําการอื่นใดภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ได้ เว้นแต่สัญญาการอนุญาตเกิน
กว่า 5 ปี ให้ชําระเป็นงวด ทุก ๆ 5 ปี 
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หมวด 4 
การเงนิและการจัดการทรพัย์สินของนคิมสหกรณ ์

 

ข้อ 46. ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้นิคมสหกรณ์  ประกอบด้วย รองอธิบดี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 8 คน  
ซึ่งอธิบดีแต่งต้ัง มีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน โครงการ การขอกู้ยืม และจ่ายขาดเงินรายได้ของนิคม
สหกรณ์  และเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากอธิบดี 

ข้อ 47. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ เปิดบัญชีเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ไว้ที่ธนาคาร เรียกว่า 
“บัญชีเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์........” โดยแยกตามบัญชีของแต่ละนิคมสหกรณ์ 

การถอนเงินตามวรรคแรก จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากอธิบดี 
ข้อ 48. เมื่อผู้ปกครองนิคมสหกรณ์ ได้รับเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ให้ออกใบเสร็จรับเงิน

ของทางราชการไว้เป็นหลักฐาน และให้นําเงินดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีตาม ข้อ 47  ภายในวันที่ได้รับเงิน หรือ
อย่างช้าภายในวันทําการถัดไป 

ข้อ 49. การใช้จ่ายเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อนทุกคร้ัง
หลักฐานการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

ข้อ 50. เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ใดให้ใช้ได้เฉพาะ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของนิคม
สหกรณ์น้ัน รวมท้ังให้สหกรณ์นิคมกู้ยืม ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ 51. ให้ผู้ปกครองนิคมสหกรณ์จัดทําบัญชีการรับจ่ายเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ไว้เป็น
หลักฐานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ทุกขณะ และจัดทํารายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์  
ส่งให้อธิบดี ทุกเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แบบบัญชีและแบบรายงานให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ 52. ให้กองจัดทําบัญชี ตามหลักบัญชีคู่ เพ่ือใช้บันทึกรายการการเงินอันจะแสดงผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ที่เป็นอยู่ตามจริง 

การปิดบัญชีตามวรรคแรกให้ทําปีละ 1  ครั้ง ตามปีงบประมาณ และจัดทํางบการเงิน 
โดยมีบัญชีรายได้-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน พร้อมรายละเอียดอ่ืน ๆ รายงานให้อธิบดี เพ่ือทราบ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ 53. ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบเก่ียวกับการเงิน
และการบัญชีของเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้อธิบดีทราบอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๕4. ประกาศ คําสั่ง ที่ออกโดยอาศัยระเบียบที่ถูกยกเลิกตาม ข้อ ๓ ให้ใช้บังคับเท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 

ข้อ ๕5. การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการทําการเกษตรที่ได้มีผู้ ย่ืน 
คําขอไว้ก่อนระเบียบน้ีใช้บังคับแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๕6. การเก็บเงินค่าช่วยทุนรัฐบาล ที่เรียกเก็บไว้แล้วก่อนระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ ให้ใช้
อัตราเดิม 

ข้อ ๕7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดิน 
ทํากิน ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่      พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
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