
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ว่าดว้ยการบรหิารจัดการนิคมสหกรณ์ 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่ เห็นเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง   ระเบียบเกี่ยวกับกิจการของนิคม  ตลอดจน 
การปกครองนิคม  และกิจการอื่น  ๆ  เพ่ือประโยชน์ของนิคม  ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเพ่ือให้การจัดนิคมสหกรณ์เป็นไปตามความมุ่งหมายของ 
ทางราชการ  รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดที่ดินในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  8  
มาตรา  9  มาตรา  10  มาตรา  11  มาตรา  14  มาตรา  15  มาตรา  16  มาตรา  17  มาตรา  18  
มาตรา  34  วรรคสอง  มาตรา  36  และมาตรา  37  แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ  
พ.ศ.  2511  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงก าหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้ยกเลิก   
(1) ระเบียบกรมสหกรณ์ที่ดิน  ว่าด้วยการปกครองนิคมสหกรณ์  พ.ศ.  2513 
(2) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้สมาชิก

นิคมสหกรณ์เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์และการออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์   
พ.ศ.  2535 

(3) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยเรื่องประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
สมาชิกนิคมสหกรณ์  พ.ศ.  2544 

(4) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงสหกรณ์ส าหรับ
การเข้าหาประโยชน์หรือกระท าการอื่นใดภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์  พ.ศ.  2556 

(5) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์  
พ.ศ.  2560 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
“กอง”  หมายความว่า  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์   
“ผู้อ านวยการกอง”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
“สหกรณ์จังหวัด”  หมายความว่า  สหกรณ์จังหวัดที่ส านักงานนิคมสหกรณ์ตั้งอยู่ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



“ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ที่จัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์  
ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ  พ.ศ.  2511 

“การเกษตร”  หมายความว่า  การท านา  ท าสวน  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  ประมง  และให้หมายความ
รวมถึงการท านาเกลือด้วย  รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์ 

“นิคมสหกรณ์”  หมายความว่า  นิคมสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา  ตามมาตรา  7  
แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ  พ.ศ.  ๒๕๑๑  หรือตามกฎหมายอื่น 

“กิจการของนิคมสหกรณ์”  หมายความว่า  การใด  ๆ  เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกนิคมและส่วนรวม  
รวมถึงเพ่ือประโยชน์ของกิจการสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์ 

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

“สหกรณ์นิคม”  หมายความว่า  สหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม  ที่จัดตั้งขึ้นภายในเขตนิคมสหกรณ์ 
“สมาชิกสหกรณ์”  หมายความว่า  สมาชิกของสหกรณ์นิคม   
“เงินรายได้นิคมสหกรณ์”  หมายความว่า  เงินค่าบ ารุงนิคมที่เรียกเก็บตามมาตรา  16   

แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ  พ.ศ.  2511  รวมทั้งเงินบริจาคที่นิคมสหกรณ์ได้รับ 
“กสน.3”  หมายความว่า  หนงัสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 
“กสน.5”  หมายความว่า  หนังสือแสดงการท าประโยชน์ 

หมวด  ๑ 
การก ากับ  ดูแล  พ้ืนทีน่ิคมสหกรณ์ 

 
 

ข้อ 5 สหกรณ์จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ  ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติต่าง ๆ   
ในเขตนิคมสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ  ภายในพ้ืนที่จังหวัด 
ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งให้ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ 6 ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์มีหน้าที่ดูแล  ตรวจสอบ  พ้ืนที่นิคมสหกรณ์  ตลอดจน 
การจัดการทรัพย์สินผลประโยชน์ต่าง  ๆ  รวมทั้งก ากับ  การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดนิคมสหกรณ์ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สหกรณ์จังหวัด
มอบหมายให้ข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใดภายในจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อน 

ข้อ 7 ให้ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์  จัดท าทะเบียนหรือบัญชีควบคุมพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  
พ้ืนที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์  พ้ืนที่สงวนเพ่ือกิจการนิคมสหกรณ์  พ้ืนที่ที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ตามมาตรา  9  และมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  พ.ศ.  2511  ให้เป็น

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ปัจจุบัน  โดยจัดท าตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้   และรายงานให้อธิบดีทราบทุกปี  ภายใน  30  วัน   
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ 8 ให้ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์แจ้งผู้ไม่มีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินภายในพ้ืนที่
นิคมสหกรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายทราบและให้ออกไปเสียจากนิคมสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
หากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามค าบอกกล่าว  อันจะเป็นการเสียหายต่อการจัดนิคมสหกรณ์และให้มีอ านาจร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนแทนอธิบดี  เพ่ือด าเนินคดีอาญากับผู้บุกรุกที่ดินในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์แล้วรายงาน
สหกรณ์จังหวัดเพื่อรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ 

ข้อ 9 ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์เป็นผู้เรียกเก็บเงินเพ่ือช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัด
นิคมสหกรณ์รวมทั้งเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์  และรายได้อื่นตลอดจนปฏิบัติตามประกาศ  หลักเกณฑ์  
และค าสั่งที่เกี่ยวกับการเงินตามที่อธิบดีก าหนด 

การเก็บเงินเพ่ือช่วยทุนที่รฐับาลไดล้งไปในการจัดนิคมสหกรณ์ให้เก็บในอัตราไร่ละ  200  บาท 
ข้อ 10 สหกรณ์จังหวัดมีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือถึงหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

ส่วนราชการอื่นใด  ที่มีอ านาจอนุมัติ  อนุญาตให้ด าเนินการใด ๆ  ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ในเขตจังหวัด 
ที่นิคมสหกรณ์ตั้งอยู่  ทราบถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการท าการเกษตร  ต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีก่อนถึงแม้ว่าที่ดินนั้นจะเป็นเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วก็ตาม 

การด าเนินการตามวรรคแรก  ต้องแจ้งภายใน  30  วัน  นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  พร้อมทั้ง
ท าประกาศติดไว้  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการนิคมสหกรณ์   
ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส านักงานสหกรณ์นิคมด้วย   

ข้อ 11 ผู้ใดมิได้ปฏิบัติตามระเบียบค าแนะน า  ค าตักเตือนของผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ให้
ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนและรายงานให้สหกรณ์จังหวัด  เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

หมวด  ๒ 
การจดัที่ดนินคิมสหกรณ ์

 
 

ข้อ 12 บุคคลที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองหรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอต่อการครองชีพ  
ให้สมัครขอเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ต่อผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์   ณ  ที่ท าการนิคมสหกรณ์นั้น  
(ตามที่นิคมสหกรณ์ก าหนดสถานที่)   

การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ตามวรรคแรก  ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง  ด าเนินการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข้อ 13 การประชุมคัดเลือกสมาชิกนิคมสหกรณ์  ให้ประธานกรรมการคัดเลือก  เป็นผู้เรียก
ประชุม  โดยมีหนังสือแจ้งวัน  เวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมให้กรรมการทุกท่านทราบ 

้หนา   ๓
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ข้อ 14 ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก  ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 15 ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกมีสิทธิ์ออกเสียงได้ท่านละหนึ่งเสียง  หากกรรมการ 
มีความเห็นแตกต่างจากมติ  ต้องบันทึกเหตุผลประกอบความเห็นด้วยทุกครั้ง 

ข้อ 16 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 17 การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ให้ประธาน
คณะกรรมการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือก  ณ  ที่ท าการของนิคมสหกรณ์และที่ว่าการอ าเภอ 
แห่งท้องที่นั้น  แล้วให้ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์รายงานผลพร้อมแนบส าเนารายงานการประชุมคัดเลือก  
และส าเนาประกาศผลการคัดเลือกต่อสหกรณ์จังหวัดเพื่อรายงานอธิบดีทราบ 

ข้อ 18 ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์  แจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับคัดเลือกรวมตัวกัน 
ขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยเร็ว   

กรณีที่มีสหกรณ์นิคมอยู่แล้ว  ให้ผู้ได้รับคัดเลือกสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมนั้น 
ข้อ 19 ให้ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์  ด าเนินการท าแผนผังจัดแบ่งที่ดินส าหรับสมาชิกนิคมสหกรณ์

ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมแล้ว  และให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในที่ดินของ 
นิคมสหกรณ์ตามแบบก าหนดท้ายระเบียบนี้  โดยเร็ว 

ข้อ 20 การรายงานขอออก  กสน.3  ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ  ดังนี้ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน     
(3) ส าเนาทะเบียนสมรส/หย่า  (ถ้ามี) 
(4) หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ  ชื่อสกุล  หรืออื่น   
ข้อ 21 ให้กองมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการขอออก  กสน.3  แล้วน าเสนอความเห็นต่ออธิบดี

เพื่อพิจารณาออก  กสน.3  ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ 22 เมื่อผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ไดร้ับแจ้งผลการออก  กสน.3  แล้ว  ต้องแจ้งผลการอนุญาต

ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์รายนั้นทราบเป็นหนังสือและให้มารับ  กสน.3  ณ  ที่ท าการนิคมสหกรณ์โดยเร็ว   
ข้อ 23 ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ต้องจัดท าทะเบียนคุม  กสน.3  ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ 24 สหกรณ์จังหวัดมีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ซึ่งได้รับ  กสน.3  แล้ว  

แต่ยังไม่ได้รับ  กสน.5  ออกไปจากพ้ืนที่นิคมสหกรณ์โดยมีเหตุอันควร 
ข้อ 25 เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับ  กสน.3  แต่ยังไม่ได้รับ  กสน.5  มีเหตุให้พ้นจากนิคม  

ให้ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ด าเนินการ  ดังนี้ 
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(1) กรณีต้องไปจากนิคมสหกรณ์เกินหกเดือน  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 (1.1) สมาชิกนิคมสหกรณ์ไปจากนิคมสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต  ให้แจ้งเตือนเป็น

หนังสือให้สมาชิกผู้นั้นทราบและด าเนินการให้ถูกต้อง 
 (1.2) สมาชิกไปจากนิคมสหกรณ์เกินกว่าหกเดือนโดยไม่ได้รับอนุญาต  ให้แจ้งสมาชิก

นิคมสหกรณ์ผู้นั้นทราบเป็นหนังสือถึงการสิ้นสุดแห่งการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 
โดยแจ้งไปยังที่อยู่ของสมาชิกรายนั้น ๆ  ที่ปรากฏในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์   

 (1.3) รายงานผลตาม  (1.2)  ให้อธิบดีพิจารณา  ยกเลิกการอนุญาตฯ 
 (1.4) ประกาศแจ้งยกเลิกการอนุญาตฯ  ติดไว้  ณ  ที่ท าการนิคมสหกรณ์และที่ว่าการอ าเภอ

แห่งท้องที่นั้น 
(2) สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับ  กสน.3  แต่ยังไม่ได้รับ  กสน.5  หากมีความประสงค์สละสิทธิ์

การเข้าท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 (2.1) สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้นั้นแจ้งความประสงค์สละสิทธิ์การเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน

เป็นหนังสือต่อผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ 
 (2.2) ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์รายงานสหกรณ์จังหวัดเพ่ือเสนออธิบดีพิจารณายกเลิก  

กสน.3  แปลงที่ดินดังกล่าว   
 (2.3) เมื่อได้ยกเลิกตามข้อ  (2.2)  แล้ว  ให้ถือว่าเป็นที่ดินแปลงว่าง  เพ่ือด าเนินการ 

ตามข้อ  ๑3  ต่อไป 
 (2.4) ปิดประกาศยกเลิก  ณ  ที่ท าการนิคมสหกรณ์และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่นั้น 
ข้อ 26 หากสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับ  กสน.3  และยังไม่มีสิทธิได้รับ  กสน.5  ได้ถึงแก่กรรม  

ให้ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ด าเนินการตามข้อ  12   
เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ตามวรรคแรกแล้วให้ผู้อ านวยการ

นิคมสหกรณ์รายงานอธิบดีเพ่ืออนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์   
โดยผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์จะต้องอยู่ในล าดับ  ดงัต่อไปนี้  

(1) ทายาทโดยธรรมของสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับ  กสน.3   
(2) ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตาม  (1)  ให้ด าเนินการตามข้อ  12 
การรายงานตามวรรคสอง  ให้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
(1) บัญชีเครือญาติ 
(2) กสน.3  ของสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม 
(3) ส าเนามรณบัตร 
ข้อ 27 เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์รายใดได้ปฏิบัติครบถ้วนตามมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติ

จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ  พ.ศ.  2511  แล้ว  ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ต้องแจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์
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รายนั้น  ยื่นค าขอออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์  กสน.5  ตามแบบที่อธิบดีก าหนด  โดยแนบเอกสาร
หลักฐาน  ดังนี้  

(1) กสน.3  ที่ปรากฏรายชื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ได้รับอนุญาต 
(2) รูปแปลงที่ดิน   
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(5) หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ  ชื่อสกุล  หรืออื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ในการด าเนินการดังกล่าว  ให้เสนอสหกรณ์จังหวัดเพื่อรายงานเสนอต่ออธิบดี 
ข้อ 28 กองมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานตามข้อ  27  และพิจารณาเสนออธิบดีเพ่ือพิจารณา

ออก  กสน.5  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์เป็นราย ๆ  ไป 
ข้อ 29 เมื่อผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ได้รับแจ้งผลการออก  กสน.5  ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์

รายใดแล้ว  ต้องแจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์รายนั้นทราบเป็นหนังสือเพื่อให้มารับ  กสน.5  ณ  ที่ท าการ
นิคมสหกรณ์โดยเร็ว 

ข้อ 30 ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ต้องจัดท าทะเบียนคุมการออก  กสน.5  ตามแบบที่อธิบดี
ก าหนด 

ข้อ 31 สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้มีสิทธิได้รับ  กสน.5  หรือได้รับ  กสน.5  แล้ว  ได้ถึงแก่กรรม  
แต่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) กรณีสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้รับ  กสน.5  แล้ว  สามารถน าไปออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้  ตามมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน 
เพ่ือการครองชีพ  พ.ศ.  2511  ในกรณีที่สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้นั้นเสียชีวิต   ให้ทายาทสมาชิก 
นิคมสหกรณ์ผู้นั้นด าเนินการขอออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป 

(2) กรณีที่สมาชิกนิคมผู้มีสิทธิได้รับ  กสน.5  ได้ถึงแก่กรรม  โดยได้ปฏิบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับ  กสน.5  แต่ยังไม่ได้รับ  กสน.5  สิทธิดังกล่าวจึงมีอยู่ก่อนถึงแก่กรรมซึ่งเป็นมรดกของผู้ถึงแก่กรรม  
ให้พิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมให้เข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์แทนและเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในที่ดินแทนแล้ว  ให้ด าเนินการขอออก  กสน.5  ได้ 

หมวด  ๓ 
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิในเขตนิคมสหกรณ์ 

 
 

ข้อ 32 ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล  หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์
หรือกระท าการอื่นใดภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์  เพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใด  ให้ยื่นค าขอต่อ
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ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้  รายงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อน าเสนออธิบดี  
เพื่อพิจารณาค าขออนุญาต 

การขออนุญาตตามวรรคแรก  ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ชุมชน  ประเพณีวัฒนธรรม  
อาชีพการเกษตร  และอื่น ๆ   

ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
(1) นิติบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด 
(2) นิติบุคคล  ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
(3) บุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคล  ต้องมีสัญชาติไทย  และบรรลุนิติภาวะ   
ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่อยู่ภายใต้บั งคับของวรรคสาม  ได้แก่   การขออนุญาตสร้างวัด   

ส านักสงฆ์หรือสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรมการศาสนาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  พร้อมกับยื่นค าขอตามความใน
วรรคแรก  โดยผู้ยื่นค าขออนุญาตต้องมิใช่พระหรือนักบวชตามแต่ละศาสนา  และต้องมีภูมิล าเนาอยู่ใน
ประเทศไทย   

ข้อ 33 การพิจารณาอนุญาต  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ในเขตนิคมสหกรณ์  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ระดับจังหวัด  
ประกอบด้วย  สหกรณ์จังหวัดที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้น ๆ  เป็นประธานกรรมการ  และกรรมการอื่น   
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง  อีกไม่เกิน  4  คน  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการท าการเกษตรระดับกรม 

(2) เมื่อกอง  ได้รับรายงานตาม  (1)  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ระดับกรม  ประกอบด้วย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งอธิบดีแต่งตั้งอีกไม่เกิน  8  คน  มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
เสนอความเห็นต่ออธิบดี 

เมื่ออธิบดีได้อนุญาตแล้ว  ผู้อ านวยการกองด าเนินการตามข้อ  38  รวมทั้งแจ้งผลการอนุญาต
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการท าการเกษตร  ต่อผู้ขออนุญาต 

ข้อ 34 การหาประโยชน์จากทรัพยากรภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์  ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์
ต้องจัดให้มีการประมูล  โดยเรียกเก็บค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ในอัตราที่ก าหนดไว้ตามประกาศของ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 35 การอนุญาตให้สมาชิกหรือบุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ในที่ดินภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์   
ในกรณีปกติก าหนดให้อนุญาตไม่เกินคราวละ  5  ปี  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร  อธิบดีอาจพิจารณา
อนุญาตให้ใช้เกินกว่า  5  ปี  ก็ได้  แต่ไม่เกินคราวละ  30  ปี 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ทั้งนี้  การขออนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ 36 หากผู้ได้รับอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิตามข้อ  33  ไม่ได้ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์

ที่ขอใช้ถือว่าสิ้นสุดการอนุญาต  โดยให้ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ด าเนินการรายงานสหกรณ์จังหวัด 
เพื่อเสนอต่ออธิบดียกเลิกการอนุญาต 

ข้อ 37 อัตราค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์  การใช้ที่ดินและการใช้ทรัพยากร  ให้เป็นไปตามประกาศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 38 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์หรือกระท าการอื่นใดในที่ดิน  ทรัพยากรในที่ดินและ
ทรัพยากรอื่น ๆ  ภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์  ต้องท าหนังสือสัญญาตามแบบที่อธิบดีก าหนด   

การช าระค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ตามที่ได้รับอนุญาต  ให้ช าระทั้งหมดคราวเดียวในวันท าสัญญา  
จึงจะมีสิทธิเข้าหาประโยชน์หรือกระท าการอื่นใดภายในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ได้  เว้นแต่สัญญาการอนุญาต
เกินกว่า  5  ป ี ให้ช าระเป็นงวด  ทุก ๆ  5  ป ี

หมวด  ๔ 
การเงินและการจดัการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์ 

 
 

ข้อ 39 ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้นิคมสหกรณ์  ประกอบด้วย  รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  และมีกรรมการอื่นอีกไม่เกนิ  8  คน  ซึ่งอธิบดีแตง่ตัง้  
มีหน้าที่พิจารณา  กลั่นกรอง  แผนงาน  โครงการ  การขอกู้ยืม  และจ่ายขาดเงินรายได้นิคมสหกรณ์  และ
เรื่องอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี 

ข้อ 40 ให้ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์  เปิดบัญชีเงินรายได้นิคมสหกรณ์ไว้ที่ธนาคาร  เรียกว่า  
“บัญชีเงินรายได้นิคมสหกรณ์........”  โดยแยกตามบัญชีของแต่ละนิคมสหกรณ์ 

การถอนเงินตามวรรคแรก  จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากอธิบดี 
ข้อ 41 เมื่อผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ได้รับเงินรายได้นิคมสหกรณ์ให้ออกใบเสร็จรับเงินของ

ทางราชการไว้เป็นหลักฐาน  และให้น าเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีตามข้อ  40  ภายในวันที่ได้รับเงิน  หรือ
อย่างช้าภายในวันท าการถัดไป 

ข้อ 42 การใช้จ่ายเงินรายได้นิคมสหกรณ์  ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อนทุกครั้งหลักฐาน
การจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

ข้อ 43 เงินรายได้นิคมสหกรณ์ใดให้ใช้ได้เฉพาะ  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของนิคมสหกรณ์นั้น  
รวมทั้งให้สหกรณ์นิคมกู้ยืม  ทั้งนี้  หลักเกณฑ ์ เงื่อนไข  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด 

ข้อ 44 ให้ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินรายได้นิคมสหกรณ์   ไว้เป็น
หลักฐานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ทุกขณะ  และจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้นิคมสหกรณ์   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



การยืนยันยอดหนี้   การสอบทานหนี้   และการเร่งรัดหนี้   ส่งให้อธิบดี  ทุกเดือนภายในวันที่   7   
ของเดือนถัดไป  แบบบัญชีและแบบรายงานให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด 

ข้อ 45 ให้กองจัดท าบัญชี  ตามหลักบัญชีคู่  เพ่ือใช้บันทึกรายการการเงินอันจะแสดงผล 
การด าเนินงานและฐานะการเงินของเงินรายได้นิคมสหกรณ์ที่เป็นอยู่ตามจริง 

การปิดบัญชีตามวรรคแรกให้ท าปีละ  1  ครั้ง  ตามปีงบประมาณ  และจัดท างบการเงินโดยมี
บัญชีรายได้ - รายจ่าย  และงบแสดงฐานะการเงิน  พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ  รายงานให้อธิบดี  เพ่ือทราบ
ภายใน  60  วัน  นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ 46 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน
และการบัญชีของเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้อธิบดีทราบอย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 47 การใดที่ได้ด าเนินการตามประกาศ  ค าสั่ง  ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบที่ถูก
ยกเลิกตามข้อ  ๓  ให้ใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ 48 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ที่ได้มีผู้ยื่นค าขอไว้ก่อนระเบียบนี้  
ใช้บังคับแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี  ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้ 

ข้อ 49 การเก็บเงินค่าช่วยทุนรัฐบาล  ที่ เรียกเก็บไว้แล้วก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้   
ให้ใช้อัตราเดิม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พิเชษฐ์  วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ทะเบียนคุมพื้นที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ 
นิคมสหกรณ์.......................   จังหวัด............................... 

 

ล ำดับที ่ สถำนที่ / สภำพพ้ืนที่ แปลงที่ดินเลขที ่ ระวำงที่ดินเลขที่ แผนผังลงวันที ่ จ ำนวนเนื้อที่ วันที่อนุญำตใช้ หมำยเหต ุ

1  1   5036 II 4492 13 พ.ย. 56     
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กสน.1 

ค ำขออนุญำตเขำ้ท ำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ 

เขียนที่……………………………………. 
 วันที่…………เดือน……….…………พ.ศ……………… 

 ข้าพเจ้า………….................….………….………เลขประจ าตัวประชาชน...............................................
อาย…ุ….…..ปี  เชื้อชาติ…...………สัญชาติ…………………..…………..ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่………….หมู่ที่…...….
ต าบล……...............…..…..……อ าเภอ……....................…....……จังหวัด..............................................……
เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์….…………………..……..………จังหวัด………………………………………………………….
ผ่านการคัดเลือกเมื่อวันที่....................................................ล าดับที่....................................... ...............
และเป็นสมาชิกสหกรณ์นคิม……………............……….….……จ ากดั กลุ่มที่………....................…..…………….… 
 ข้าพเจ้าได้ครอบครองท าประโยชน์ที ่ดินของนิคมสหกรณ์………………………….…………..…
จังหวัด………………………..………………………….….ที่ดินระวางที่…………….………………….….……………….
แผนผังจัดแบ่งที่ดินลงวันที่……………..……….เดือน………………พ.ศ……….….. แปลงเลขที่..……………...….
ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่………. ต าบล………………….…… อ าเภอ……………....……….. จังหวัด……………………….…….
โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ ยาว ………..…. เมตร จด……………...… 
 ทิศใต ้ ยาว ……..……. เมตร จด……….………. 
 ทิศตะวันออก ยาว ……..……. เมตร จด………..……… 
 ทิศตะวันตก ยาว ……..……. เมตร จด……………….. 
 เนื้อที่ประมาณ……..……..ไร…่……….งาน…………..ตารางวา 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดดงักล่าวข้างตน้เปน็ความจริงทุกประการ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ขออนุญาต 
(.………………………………..) 
……………..……...…….………พยาน  
(……………………….………) 
…………..……..……….………พยาน 
(…………………….………..) 
………………………….………พยาน 
(…………………….………..) 
………………………….………พยาน 
(…………………….………..) 

 



กสน.2 

บันทึกถ้อยค ำสมำชิก 

เขียนที่.................................................. 
วันที่........................เดือน....................................พ.ศ. ........................... 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................
เลขประจ าตัวประชาชน..........................................................................................อายุ..........................ปี 
อยู่บ้านเลขที่......................หมูท่ี่...........................ต าบล..................................อ าเภอ...............................
จังหวดั.............................................เปน็สมาชกิสหกรณ์..................................................................จ ากัด 
จังหวดั.............................สงักัดกลุม่ที่................. และเปน็สมาชกินิคมสหกรณ์.......................................
ตามประกาศผลการคดัเลอืกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ ประเภท................ล าดบัที่...............................
ลงวันที.่...................................... ได้ครอบครองท่ีดนิตามระวางท่ี.............................................................
ที่ดินแปลงเลขที่............................................แผนผงัลงวนัที่......................................................................
ขอให้ถ้อยค าดว้ยความจริงดงัต่อไปนี้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่าถ้อยค าดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่ อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน 

(ลงชื่อ)...........................................................................ผูใ้ห้ถ้อยค า 
(...................................................................) 

 
 

(ลงชื่อ)...........................................................................พยาน 
(...................................................................) 

 
 

(ลงชื่อ)...........................................................................พยาน / ผู้บนัทึก 
(...................................................................) 

 

 



แบบค ำขออนุญำตตำมมำตรำ 9, 14 , 15 
 
 

ค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์ (มำตรำ 15) 

1. ส ำหรับบุคคลธรรมดำ      ใช้แบบ กส. 1/1 

2. ส ำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ   ใช้แบบ กส. 1/2 

3. ส ำหรับส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ    ใช้แบบ กส. 1/3 

(หำกค ำขอเป็นกิจกำรนอกภำคเกษตรต้องมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ระดับจังหวัด) 

 

ค ำขออนุญำตเข้ำหำประโยชน์ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ (มำตรำ 14) 

1. ส ำหรับบุคคลธรรมดำ      ใช้แบบ กส. 2/1 

2. ส ำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ   ใช้แบบ กส. 2/2 

3. ส ำหรับส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ    ใช้แบบ กส. 2/3 

(หำกค ำขอเป็นกิจกำรนอกภำคเกษตรต้องมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ระดับจังหวัด) 

 

ค ำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ดินที่ได้รับเอกสำรสิทธิ์ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ (มำตรำ 9) 

1. ส ำหรับบุคคลธรรมดำ      ใช้แบบ กส. 3/1 

2. ส ำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ   ใช้แบบ กส. 3/2 

3. ส ำหรับส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ    ใช้แบบ กส. 3/3 

(หำกค ำขอเป็นกิจกำรนอกภำคเกษตรต้องมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ระดับจังหวัด) 

 

 

 

------------------------------------------------------- 
 



แบบ กส. 1/1  
ค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์ 

( ส ำหรับบุคคลธรรมดำ )  
-----------------------------------------------------  

 
เขียนที่……………………………………... 

วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….…….. 

          ข้าพเจ้า…………………………..……………..…………อายุ……….……..ปี สัญชาติ……………………………..  
อาชีพ…………………………..…….มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่…………….………...ซอย……..………….…………………  
ถนน……………………………………หมู่ที่………………………….ต าบล/แขวง…………………..…………………...……….  
อ าเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………………….………โทร……………….……………………..  
           ขอยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อ านวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์............................... 
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้  
          ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อ……………………………………….……………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…  
มีก าหนดเวลา……………..ปี ภายในเขตนิคมสหกรณ์………………………….………….……หมู่ที่………………..……  
ต าบล…….………………………….อ าเภอ………………….………………….จังหวัด……………….….……………….………  
จ านวนเนื้อที่….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ      ยาวประมาณ………………..…เมตร  จด……………………………………………… 

ทิศใต้          ยาวประมาณ……….............เมตร จด……………………………………………….  

ทิศตะวันออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………............... 

ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ………………....เมตร จด………………………………………..…….. 

ข้อ 2. ในการยื่นค าขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ออกไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย  

         ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว  ข้าพเจ้ารับรองว่าจะท า 
หนังสือสัญญาตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และจัดหลักประกันสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่  มิฉะนั้นให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการขอใช้ที่ดิน  
ภายในเขตนิคมสหกรณ์ตามค าขอ และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์  ส าหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระท าการ  
อ่ืนใดภายในเขตนิคม สหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 
และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ   
 
 
 

/ข้อ 4. พร้อมกับ.. 
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ข้อ 4. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้  
1. รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต  
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต 
3. แผนผังสิ่งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต  

พร้อมระบุจ านวนเนื้อที่ของสิ่งก่อสร้าง 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ครบถ้วน (ถ้ามี)  
6. ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ขณะท าการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  
7. อ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน…………………………………………………..…… 
 
 
                      (ลงชื่อ)………………………...……………..ผู้ยื่นค าขอ 

(……………………………………..….)  
 

บันทึกกำรตรวจสอบ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
1. หลักฐานต่าง ๆ………………………………………………………………………….................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สภาพที่ดินหรือพื้นที่………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………  
3. ราคาที่ดินขณะท าการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ละ......................................................บาท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
4. อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………..….…….……..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…  
5. ข้อพิจารณา………………………………………………………………………………………………………………………..…...  
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..  
 

(ลงชื่อ)………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ 
(………………………….……………..) 

ต าแหน่ง…………………………………….………….…… 
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..………….. 

 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
(ลงชื่อ)………………………...……………… 

(…..……………………….……………) 
ต าแหน่ง  สหกรณ์จังหวัด………...……….………… 

วันที่………เดือน………………….………พ.ศ……………….. 



แผนที่แนบท้ำยค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์ 
รูปที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราส่วน 1 :  

ทิศเหนือ      ยาวประมาณ…………..….....เมตร จด……………………………………….  

ทิศใต้          ยาวประมาณ…………..........เมตร จด……………………………………….  

ทิศตะวันออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….  

         ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด………………………………………. 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นค าขอ 
(…………………………………………) 

 
 

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ 
(……………………………….……..….) 

ต าแหน่ง……………………………..…….…….………….. 
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..….. 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………….…….………. 
(………………………………….……...) 

ต าแหน่งสหกรณ์จังหวัด………..….…...…………….…. 
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..… 

    



แบบ กส. 1/2  
ค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์ 

( ส ำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ )  
-----------------------------------------------------  

 
เขียนที่……………………………………... 

วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….…….. 

          ข้าพเจ้า…………………………………………..………………….…โดยกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
ผู้มีอ านาจผูกพัน……………………………………………………………...….…ตามหนังสือรับรองของส านักทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทเลขที่……………………..…………ลงวันที่………...เดือน………………….……………พ.ศ…….………….  

ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่…………….…..ซอย.......................…..……………ถนน……………………………………  
หมู่ที่…………………ต าบล/แขวง………………….…………………..…อ าเภอ/เขต……………….…….……….…………..     
จังหวัด………………………………โทร……………………………...…....เอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุคคลและ 
เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายค าขอนี้ 
            ขอยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อ านวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์............................... 
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้  
          ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อ……………………………………….……………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
มีก าหนดเวลา……………..ปี ภายในเขตนิคมสหกรณ์………………………….………………หมู่ที่………………………  
ต าบล…….………………………….อ าเภอ……………………………….จังหวัด……………….………………………….………  
จ านวนเนื้อที่….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ      ยาวประมาณ………………..…เมตร  จด……………………….……………………… 

ทิศใต้          ยาวประมาณ……….............เมตร จด……………………………….……………….  

ทิศตะวันออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………................ 

ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ………………....เมตร จด…………………………………….…..…….. 

ข้อ 2. ในการยื่นค าขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ออกไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย  

         ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว  ข้าพเจ้ารับรองว่าจะท า 
หนังสือสัญญาตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และจัดหลักประกันสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่  มิฉะนั้นให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการขอใช้ที่ดิน  
ภายในเขตนิคมสหกรณ์ตามค าขอ และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์  ส าหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระท าการ  
อ่ืนใดภายในเขตนิคม สหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 
และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ   
 
 

/ข้อ 4. พร้อมกับ... 
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ข้อ 4. ในการยื่นค าขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ 5. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้  
1. รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต  
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต  
3. แผนผังสิ่งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต

พร้อมระบุจ านวนเนื้อที่ของสิ่งก่อสร้าง 
4. ส าเนาหรือหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการ  

จดทะเบียนวัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (ซึ่งรับรองให้ไม่เกิน 3 เดือน) 
                   5. ส าเนาทะเบียนหรือส านักงานที่ท าการของนิติบุคคล พร้อมรับรองส าเนา 

6. หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ครบถ้วน (ถ้ามี)  
                   7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลและ/หรือตัวแทน  
                   8. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ (ส าหรับสหกรณ์)  
                    9. ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ขณะท าการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  

10. อ่ืน ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน…………………………………………………… 
 

 

                      (ลงชื่อ)………………………...……………..ผู้ยื่นค าขอ 
(……………………………………..….)  

 

บันทึกกำรตรวจสอบ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
1. หลักฐานต่าง ๆ………………………………………………………………………….......................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สภาพที่ดินหรือพื้นที่……………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. ราคาที่ดินขณะท าการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ละ............................................บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
4. อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………….…….……..  
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….…  
5. ข้อพิจารณา……………………………………………………………………………………………………………..…...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

(ลงชื่อ)………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ 
(………………………….……………..) 

ต าแหน่ง…………………………………….………….…… 
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..………….. 

 

(ลงชื่อ)………………………...……………… 
(…..……………………….……………) 

ต าแหน่ง  สหกรณ์จังหวัด………...……….………… 
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ……………….. 



                                                           
           
 
 

        

แผนที่แนบท้ำยค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์  
รูปที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราส่วน 1 :  
ทิศเหนือ      ยาวประมาณ…………..….....เมตร จด……………………………………….  
ทิศใต้          ยาวประมาณ…………..........เมตร จด……………………………………….  
ทิศตะวันออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….  

         ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด………………………………………. 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นค าขอ 
(…………………………………………) 

 
ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ 

(……………………………….……..….) 
ต าแหน่ง……………………………..…….…….………….. 

วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..….. 
 

(ลงชื่อ)……………………………….…….………. 
(………………………………….……...) 

ต าแหน่งสหกรณ์จังหวัด………..….…...…………….…. 
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..… 



 แบบ กส. 1/3  
ค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์ 

( ส ำหรับส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ )  
-----------------------------------------------------  

 
เขียนที่……………………………………... 

วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….…….. 
         ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อ……………………..……………………………..………………………………………… 
ตั้งอยู่เลขที่…………………..….ถนน………………………….…………ต าบล/แขวง………………………………..…………… 
อ าเภอ/เขต…………………………………………..……….จังหวัด……………………………………………….….……………….  
โดย………………………………………………….……………ต าแหน่ง……………………………………..……………………….….  
ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงชื่อในค าขอแทน มีหน่วยงานตั้งอยู่เลขที่………………………………………………… 

ถนน……………………………..ต าบล………………………………..……อ าเภอ…………….…………..……………………..…..  

จังหวัด………………………………………..………..โทร………………………………………………………………………………..  

            ขอยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อ านวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์............................... 
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้  
          ข้อ 1. ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อ................................................. ......................................  
มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือ………………………………………………………..…………………………….…  
มีก าหนดเวลา……………..ปี ภายในเขตนิคมสหกรณ์………………………….………………หมู่ที่……………..…………  
ต าบล…….………………………….อ าเภอ……………………………….จังหวัด……………….………………………..….………  
จ านวนเนื้อที่….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ      ยาวประมาณ………………..…เมตร  จด………………………………..………………… 

ทิศใต้          ยาวประมาณ……….............เมตร จด……………….………………………………….  

ทิศตะวันออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………................... 

ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ………………....เมตร จด…………………………………………….…….. 

ข้อ 2. เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาค าขออนุญาต ผู้ยื่นค าขอ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย  
จะเป็นผู้น าพนักงาน เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมายและ  
จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกไปตรวจสอบ  

         ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์แล้วจะท าหนังสือสัญญาตาม
แบบที ่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และจัดหลักประกันสัญญาให้แล้วเสร็จส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ        
ชื่อ..........................................................จะท าหนังสือสัญญาตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 
และจะปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์ 
ส าหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระท าการอื่นใดภายในเขตนิคม สหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ  พ.ศ. 2511 และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ   

 
/ข้อ 4. พร้อมกับ... 
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ข้อ 4. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้  
1. รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต  
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต  
3. แผนผังสิ่งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต

พร้อมระบุจ านวนเนื้อที่ของสิ่งก่อสร้าง 
4. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

                   5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงชื่อแทน 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
                   6. รายงานการประชุมให้มีวาระการขออนุญาตใช้ที่ดิน และมติให้ขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 
พร้อมรับรองส าเนา (ถ้ามี) 
                    7. ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ขณะท าการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์  
                   8. อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน…………………………………………………..…… 

 
 
                      (ลงชื่อ)………………………...……………..ผู้ยื่นค าขอ 

(……………………………………..….)  
 

 
บันทึกกำรตรวจสอบ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
1. หลักฐานต่าง ๆ………………………………………………………………………….......................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สภาพที่ดินหรือพื้นที่……………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. ราคาที่ดินขณะท าการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ละ............................................บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
4. อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………….…….……..  
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….…  
5. ข้อพิจารณา……………………………………………………………………………………………………………..…...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 

(ลงชื่อ)………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ 
(………………………….……………..) 

ต าแหน่ง…………………………………….………….…… 
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..………….. 

 
(ลงชื่อ)………………………...……………… 

(…..……………………….……………) 
ต าแหน่ง  สหกรณ์จังหวัด………...……….………… 

วันที่………เดือน………………….………พ.ศ……………….. 



    

แผนที่แนบท้ำยค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์  
รูปที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราส่วน 1 :  
ทิศเหนือ      ยาวประมาณ…………..….....เมตร จด……………………………………….  
ทิศใต้          ยาวประมาณ…………..........เมตร จด……………………………………….  
ทิศตะวันออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….  

         ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด………………………………………. 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นค าขอ 
(…………………………………………) 

 
 

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ 
(……………………………….……..….) 

ต าแหน่ง……………………………..…….…….………….. 
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..….. 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………….…….………. 
(………………………………….……...) 

ต าแหน่งสหกรณ์จังหวัด………..….…...…………….…. 
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..… 



แบบ กส. 2/1  
ค ำขออนุญำตเข้ำหำประโยชน์ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ 

( ส ำหรับบุคคลธรรมดำ )  
-----------------------------------------------------  

 
เขียนที่……………………………………... 

วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….…….. 

          ข้าพเจ้า…………………………..……………..…………อายุ……….……..ปี สัญชาติ……………………………..  
อาชีพ…………………………..…….มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่…………….………...ซอย……..………….…………………  
ถนน……………………………………หมู่ที่………………………….ต าบล/แขวง…………………..…………………...……….  
อ าเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………………….………โทร……………….……………………..  
           ขอยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อ านวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์............................... 
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้  

          ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ทรัพยากรในที่ดิน/ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือ...................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
มีก าหนดเวลา.......................................เดือน/ปี  ภายในเขตนิคมสหกรณ์………………….…..………………  

หมู่ที่……………..……ต าบล…….………………….….………….....……….อ าเภอ…………..……………..…………………. 

จังหวัด……….……….…..……………………….… จ านวน…………………………………………..…ลูกบาศก์เมตร/กิโลกรัม   

จ านวนเนื้อที่….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ      ยาวประมาณ………………..…เมตร  จด……………………………………………… 

ทิศใต้          ยาวประมาณ……….............เมตร จด……………………………………………….  

ทิศตะวันออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………............... 

ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ………………....เมตร จด………………………………………..…….. 

ข้อ 2. ในการยื่นค าขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ออกไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย  

         ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว  ข้าพเจ้ารับรองว่าจะท า 
หนังสือสัญญาตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และจัดหลักประกันสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการขอใช้ที่ดิน  
ภายในเขตนิคมสหกรณ์ตามค าขอ และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงนิคมสหกรณ์  ส าหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระท าการ  
อ่ืนใดภายในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 
และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ   
 
 

/ข้อ 4. พร้อมกับ…. 
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ข้อ 4. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้  
1. รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต   
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 

                   4. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ขออนุญาตใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ (แล้วแต่กรณี) 
 
 
                      (ลงชื่อ)………………………...……………..ผู้ยื่นค าขอ 

(……………………………………..….)  
 
บันทึกกำรตรวจสอบ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
1. หลักฐานต่าง ๆ…………………………………………………………………………. ................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สภาพที่ดินหรือพื้นที่………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………  
3. ราคาที่ดินขณะท าการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ละ......................................................บาท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
4. อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………..….…….……..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…  
5. ข้อพิจารณา………………………………………………………………………………………………………………………..…...  
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..  
 
 

(ลงชื่อ)………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ 
(………………………….……………..) 

ต าแหน่ง…………………………………….………….…… 
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..………….. 

 
 

(ลงชื่อ)………………………...……………… 
(…..……………………….……………) 

ต าแหน่ง  สหกรณ์จังหวัด………...……….………… 
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ……………….. 

                                                            
               



แผนที่แนบท้ำยค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์ 
รูปที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราส่วน 1 :  

ทิศเหนือ      ยาวประมาณ…………..….....เมตร จด……………………………………….  

ทิศใต้          ยาวประมาณ…………..........เมตร จด……………………………………….  

ทิศตะวันออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….  

         ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด………………………………………. 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นค าขอ 
(…………………………………………) 

 
 

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ 
(……………………………….……..….) 

ต าแหน่ง……………………………..…….…….………….. 
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..….. 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………….…….………. 
(………………………………….……...) 

ต าแหน่งสหกรณ์จังหวัด………..….…...…………….…. 
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..… 

    



แบบ กส. 2/2  
ค ำขออนุญำตเข้ำหำประโยชน์ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ 
( ส ำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ ) 
-----------------------------------------------------  

 
เขียนที่……………………………………... 

วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….…….. 

          ข้ำพเจ้ำ…………………………..…………………………....…………โดยกรรมกำรผู้จัดกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
ผู้มีอ ำนำจผูกพัน……………………………………..……………………………..…ตำมหนังสือรับรองของส ำนักงำนทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทเลขที่…………………………………ลงวันที่……………...เดือน…………………….……..พ.ศ……………….….…. 
ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่…………..ซอย…………………ถนน…………………หมู่ที…่………ต ำบล/แขวง……..…………… 
อ ำเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………………….………โทร……………….……………………..  
เอกสำรแสดงฐำนะกำรเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลตำมที่แนบท้ำยค ำขอนี้ 
           ขอยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่ำน ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำนิคมสหกรณ์............................... 
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อควำมต่อไปนี้  
          ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขออนุญำตใช้ทรัพยำกรในที่ดิน/ทรัพยำกรอ่ืนๆ เพ่ือ...................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
มีก ำหนดเวลำ.......................................เดือน/ปี  ภำยในเขตนิคมสหกรณ์………………….…..………………  
หมู่ที่……………..……ต ำบล…….………………….….………….....……….อ ำเภอ…………..……………..…………………. 
จังหวัด……….……….…..……………………….… จ ำนวน…………………………………………..…ลูกบำศก์เมตร/กิโลกรัม   

จ ำนวนเนื้อที่….…….……….ไร่……………….งำน…………….ตำรำงวำ โดยมีอำณำเขตดังนี้  

ทิศเหนือ      ยำวประมำณ………………..…เมตร  จด……………………………………………… 

ทิศใต้          ยำวประมำณ……….............เมตร จด……………………………………………….  

ทิศตะวันออก ยำวประมำณ……………..……เมตร จด…………………………………............... 

ทิศตะวันตก   ยำวประมำณ………………....เมตร จด………………………………………..…….. 

ข้อ 2. ในกำรยื่นค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำรับรองจะเป็นผู้น ำหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ออกไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขอใช้ ตำมวัน เวลำ ที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย  

         ข้อ 3. เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับอนุญำตให้ใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว  ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะท ำ 
หนังสือสัญญำตำมแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด และจัดหลักประกันสัญญำให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน 
ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่  มิฉะนั้นให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำสละสิทธิ์ในกำรขอใช้ที่ดิน  
ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ตำมค ำขอ และข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์  
หลักเกณฑ์และอัตรำกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงนิคมสหกรณ์  ส ำหรับกำรเข้ำหำประโยชน์หรือกระท ำกำร  
อ่ืนใดภำยในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระรำชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อกำรครองชีพ พ.ศ. 2511 
และตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสืออนุญำตให้ถูกต้องทุกประกำร   
 

/ข้อ 4. พร้อมกับ…. 
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ข้อ 4. พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยดังนี้  
1. รำยละเอียดของแผนงำนหรือโครงกำรที่ขออนุญำต  
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญำต 

                     3. ส ำเนำหนังสือรับรองของส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงกำรจดทะเบียน          
                         วตัถุประสงค์ และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนติิบุคคลผู้ขออนุญำต (ซึ่งรับรองให้ไม่เกิน 3  เดือน) 
                   4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทน 
                         นิติบุคคลและ/หรือตัวแทน 

5. หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ครบถ้วน (ถ้ำมี)  
6. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร (ส ำหรับสหกรณ์)  

                   7. เอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ตำมที่ขออนุญำตใช้ทรัพยำกรอ่ืนๆ (แล้วแต่กรณี) 
 
 
                      (ลงชื่อ)………………………...……………..ผู้ยื่นค ำขอ 

(……………………………………..….)  
 
บันทึกกำรตรวจสอบ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
1. หลักฐำนต่ำง ๆ………………………………………………………………………….................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สภำพที่ดินหรือพื้นที่………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………  
3. รำคำที่ดินขณะท ำกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ละ......................................................บำท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
4. อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………..….…….……..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…  
5. ข้อพิจำรณำ………………………………………………………………………………………………………………………..…...  
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..  
 

(ลงชื่อ)………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ 
(………………………….……………..) 

ต ำแหน่ง…………………………………….………….…… 
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..………….. 

 
(ลงชื่อ)………………………...……………… 

(…..……………………….……………) 
ต ำแหน่ง  สหกรณ์จังหวัด………...……….………… 

วันที่………เดือน………………….………พ.ศ……………….. 



                                                                            

แผนที่แนบท้ำยค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์  
รูปที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรำส่วน 1 :  

ทิศเหนือ      ยำวประมำณ…………..….....เมตร จด……………………………………….  

ทิศใต้          ยำวประมำณ…………..........เมตร จด……………………………………….  

ทิศตะวันออก ยำวประมำณ…………..……..เมตร จด……………………………………….  

         ทิศตะวันตก   ยำวประมำณ…..……………..เมตร จด………………………………………. 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นค ำขอ 
(…………………………………………) 

 
 

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ 
(……………………………….……..….) 

ต ำแหน่ง……………………………..…….…….………….. 
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..….. 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………….…….………. 
(………………………………….……...) 

ต ำแหน่งสหกรณ์จังหวัด………..….…...…………….…. 
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..… 



แบบ กส. 2/3  
ค ำขออนุญำตเข้ำหำประโยชน์ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ 

( ส ำหรับส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ ) 
-----------------------------------------------------  

 
เขียนที่……………………………………... 

วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….…….. 

          ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  ชื่อ……………………………………………………………………………………………….…. 
ตั้งอยู่เลขที่…………………….…..….ถนน……………………………..………….ต ำบล/แขวง………………………………..……... 
อ ำเภอ/เขต………………………………………..……………………..จังหวัด…………………………….…………………………….… 
โดย………………………………………………………..……..ต ำแหน่ง……………………………………….………………………….….  
ซึ่งได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ลงชื่อในค ำขอแทน  มีหน่วยงำนตั้งอยู่เลขที่……………………………………..………….….. 
ถนน………………………..…………………..ต ำบล……………..…………………………..อ ำเภอ………………………………….….. 
จังหวัด…………………………………………..………โทร……………….……………………..  
           ขอยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่ำน ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำนิคมสหกรณ์............................... 
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อควำมต่อไปนี้  
          ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขออนุญำตใช้ทรัพยำกรในที่ดิน/ทรัพยำกรอ่ืนๆ เพ่ือ...................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
มีก ำหนดเวลำ.......................................เดือน/ปี  ภำยในเขตนิคมสหกรณ์………………….…..………………  
หมู่ที่……………..……ต ำบล…….………………….….………….....……….อ ำเภอ…………..……………..…………………. 
จังหวัด……….……….…..……………………….… จ ำนวน…………………………………………..…ลูกบำศก์เมตร/กิโลกรัม   

จ ำนวนเนื้อที่….…….……….ไร่……………….งำน…………….ตำรำงวำ โดยมีอำณำเขตดังนี้  

ทิศเหนือ      ยำวประมำณ………………..…เมตร  จด……………………………………………… 

ทิศใต้          ยำวประมำณ……….............เมตร จด……………………………………………….  

ทิศตะวันออก ยำวประมำณ……………..……เมตร จด…………………………………............... 

ทิศตะวันตก   ยำวประมำณ………………....เมตร จด………………………………………..…….. 

ข้อ 2. ในกำรยื่นค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำรับรองจะเป็นผู้น ำหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ออกไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขอใช้ ตำมวัน เวลำ ที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย  

         ข้อ 3. เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับอนุญำตให้ใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว  ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะท ำ 
หนังสือสัญญำตำมแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด และจัดหลักประกันสัญญำให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน 
ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่  มิฉะนั้นให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำสละสิทธิ์ในกำรขอใช้ที่ดิน  
ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ตำมค ำขอ และข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์  
หลักเกณฑ์และอัตรำกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงนิคมสหกรณ์  ส ำหรับกำรเข้ำหำประโยชน์หรือกระท ำกำร  
อ่ืนใดภำยในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระรำชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อกำรครองชีพ พ.ศ. 2511 
และตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสืออนุญำตให้ถูกต้องทุกประกำร   
 

/ข้อ 4. พร้อมกับ…. 
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ข้อ 4. พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยดังนี้  
1. รำยละเอียดของแผนงำนหรือโครงกำรที่ขออนุญำต  
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญำต 

                   3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทน 
ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 

4.  หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทนส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ 
5. รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตใช้ทรัพยำกรในเขตนิคมสหกรณ์ (ถ้ำมี)  

                   6. เอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ตำมที่ขออนุญำตใช้ทรัพยำกรอ่ืนๆ (แล้วแต่กรณี) 
 
 
                      (ลงชื่อ)………………………...……………..ผู้ยื่นค ำขอ 

(……………………………………..….)  
 
บันทึกกำรตรวจสอบ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
1. หลักฐำนต่ำง ๆ………………………………………………………………………….................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สภำพที่ดินหรือพื้นที่………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………  
3. รำคำที่ดินขณะท ำกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ละ......................................................บำท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
4. อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………..….…….……..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…  
5. ข้อพิจำรณำ………………………………………………………………………………………………………………………..…...  
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..  
 

(ลงชื่อ)………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ 
(………………………….……………..) 

ต ำแหน่ง…………………………………….………….…… 
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..………….. 

 
(ลงชื่อ)………………………...……………… 

(…..……………………….……………) 
ต ำแหน่ง  สหกรณ์จังหวัด………...……….………… 

วันที่………เดือน………………….………พ.ศ……………….. 



                                                                         

แผนที่แนบท้ำยค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์  
รูปที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรำส่วน 1 :  

ทิศเหนือ      ยำวประมำณ…………..….....เมตร จด……………………………………….  

ทิศใต้          ยำวประมำณ…………..........เมตร จด……………………………………….  

ทิศตะวันออก ยำวประมำณ…………..……..เมตร จด……………………………………….  

         ทิศตะวันตก   ยำวประมำณ…..……………..เมตร จด………………………………………. 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นค ำขอ 
(…………………………………………) 

 
 

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ 
(……………………………….……..….) 

ต ำแหน่ง……………………………..…….…….………….. 
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..….. 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………….…….………. 
(………………………………….……...) 

ต ำแหน่งสหกรณ์จังหวัด………..….…...…………….…. 
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..… 



แบบ กส. 3/1  
ค ำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 

ที่ดินที่ได้รับเอกสำรสิทธิ์ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ 
( ส ำหรับบุคคลธรรมดำ )  

-----------------------------------------------------  

เขียนที่……………………………………... 
วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….…….. 

          ข้าพเจ้า…………………………..……………..…………อายุ……….……..ปี สัญชาติ……………………………..  
อาชีพ…………………………..…….มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่…………….………...ซอย……..………….…………………  
ถนน……………………………………หมู่ที่………………………….ต าบล/แขวง…………………..…………………...……….  
อ าเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………………….………โทร……………….……………………..  
           ขอยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อ านวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์............................... 
จังหวัด…………………………………..………….ดังมีข้อความต่อไปนี้  
          ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์  
เพ่ือ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
ประเภทเอกสารสิทธิ์ ................................ เลขท่ี............................ออก ณ วันที่...............................  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน................................................................................ .........(ระบุชื่อ-นามสกุล) 
ภายในเขตนิคมสหกรณ์…………….…….……….… หมู่ที่.............................. ต าบล…….…………………………. 
อ าเภอ………………………..……………………………..……… จังหวัด…………………..…………………………..…….…… 
จ านวนเนื้อที่….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ      ยาวประมาณ………………..…เมตร  จด……………………………………………… 

ทิศใต้          ยาวประมาณ……….............เมตร จด……………………………………………….  

ทิศตะวันออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………............... 

ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ………………....เมตร จด………………………………………..…….. 

ข้อ 2. ในการยื่นค าขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ออกไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขอ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย  
         ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์    
ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว ข้าพเจ้าจะใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ที่ขอใช้เท่านั้น และข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต
ให้ถูกต้องทุกประการ และจะการด าเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มลภาวะ 
และสิ่งปลูกสร้างถาวรต้องไม่กระทบต่อทางน้ าไหลอันจะก่อให้เกิดอุทกภัยแก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ และราษฎรที่อยู่อาศัย
บริเวณข้างเคียง 

 
 

/ข้อ 4. พร้อมกับ.... 
 
 



 
บันทึกกำรตรวจสอบ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
1. หลักฐานต่าง ๆ……………………………………………………………………….................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สภาพที่ดินหรือพื้นที่……………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………  
3. ราคาที่ดินขณะท าการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ละ.....................................................บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
4. อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………………………………..….…….……..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…  
5. ข้อพิจารณา……………………………………………………………………………………………………………………..…...  
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..  
 

(ลงชื่อ)………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ 
(………………………….……………..) 

ต าแหน่ง…………………………………….………….…… 
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..………….. 

 
 

(ลงชื่อ)………………………...……………… 
(…..……………………….……………) 

ต าแหน่ง  สหกรณ์จังหวัด………...……….………… 
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ……………….. 

- 2 - 
ข้อ 4. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้ 
         1. รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต  

2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต 
3. แผนผังสิ่งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต  

พร้อมระบุจ านวนเนื้อที่ของสิ่งก่อสร้าง 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ส าเนาหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
6. อ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน…………………………………………………..…… 
 

                      (ลงชื่อ)………………………...……………..ผู้ยื่นค าขอ 
(……………………………………..….) 
 
 

                      (ลงชื่อ)………………………...……………..ผู้อนุญาต 
                            (……………………………………..….) 



                                                            
               

    

แผนที่แนบท้ำยค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์  
รูปที่ดิน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราส่วน 1 :  

ทิศเหนือ      ยาวประมาณ…………..….....เมตร จด……………………………………….  

ทิศใต้          ยาวประมาณ…………..........เมตร จด……………………………………….  

ทิศตะวันออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….  

         ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด………………………………………. 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นค าขอ 
(…………………………………………) 

 
ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ 

(……………………………….……..….) 
ต าแหน่ง……………………………..…….…….………….. 

วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..….. 
 

(ลงชื่อ)……………………………….…….………. 
(………………………………….……...) 

ต าแหน่งสหกรณ์จังหวัด………..….…...…………….…. 
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..… 



แบบ กส. 3/2  
ค ำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 

ที่ดินที่ได้รับเอกสำรสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์ 
( ส ำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ )  

-----------------------------------------------------  
 

เขียนที่……………………………………... 
วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….…….. 

          ข้าพเจ้า…………………………………………..………………….…โดยกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
ผู้มีอ านาจผูกพัน……………………………………………………………...….…ตามหนังสือรับรองของส านักทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทเลขที่……………………..…………ลงวันที่………...เดือน………………….……………พ.ศ…….………….  

ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่…………….…..ซอย.......................…..……………ถนน……………………………………  
หมู่ที่…………………ต าบล/แขวง………………….…………………..…อ าเภอ/เขต……………….…….……….…………..     
จังหวัด………………………………โทร……………………………...…....เอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุคคลและ 
เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายค าขอนี้ 
            ขอยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อ านวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์............................... 
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้  
          ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์  
เพ่ือ………………………………………………………………………...………………………………………………………………… 
ประเภทเอกสารสิทธิ์............................ ........ เลขที่............................ออก ณ วันที่...........................  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน.........................................................................................(ระบุชื่อ -นามสกุล) 
ภายในเขตนิคมสหกรณ์…………….…….……….… หมู่ที่.............................. ต าบล…….…………………………. 
อ าเภอ………………………..……………………………..……… จังหวัด…………………..…………………………..…….…… 
จ านวนเนื้อที่….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ      ยาวประมาณ………………..…เมตร  จด……………………….……………………… 

ทิศใต้          ยาวประมาณ……….............เมตร จด……………………………….……………….  

ทิศตะวันออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………................ 

ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ………………....เมตร จด…………………………………….…..…….. 

ข้อ 2. ในการยื่นค าขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ออกไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย  

         ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว  ข้าพเจ้าจะใช้ที่ดินตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอใช้เท่านั้น และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ และจะการด าเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มลภาวะ และสิ่งปลูกสร้างถาวรต้องไม่กระทบต่อทางน้ าไหลอันจะก่อให้เกิดอุทกภัย
แกส่มาชิกนิคมสหกรณ์ และราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณข้างเคียง 
  

/ข้อ 4. พร้อมกับ... 



- 2 - 

ข้อ 4. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้  
1. รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต  
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต  
3. แผนผังสิ่งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต 
    พร้อมระบุจ านวนเนื้อที่ของสิ่งก่อสร้าง 
4. ส าเนาหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน 

                           วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (ซึ่งรับรองให้ไม่เกิน 3 เดือน) 
5. หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ครบถ้วน (ถ้ามี)  

                   6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงชื่อแทน 
                       นิติบุคคลและ/หรือตัวแทน  

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ (ส าหรับสหกรณ์) 
8. ส าเนาหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
9. อ่ืน ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน…………………………………………………… 

 
                      (ลงชื่อ)………………………...……………..ผู้ยื่นค าขอ 

(……………………………………..….) 
 

                      (ลงชื่อ)………………………...……………..ผู้อนุญาต 
                            (……………………………………..….) 

 

บันทึกกำรตรวจสอบ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
1. หลักฐานต่าง ๆ…………………………………………………………………………................................................ .  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สภาพที่ดินหรือพื้นที่………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. ราคาที่ดินขณะท าการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ละ......................................................บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
4. อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………….…………..….……..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…  
5. ข้อพิจารณา………………………………………………………………………………………………………………………..…...  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..  
 

(ลงชื่อ)………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ 
(………………………….……………..) 

ต าแหน่ง…………………………………….………….…… 
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..………….. 

(ลงชื่อ)………………………...……………… 
(…..……………………….……………) 

ต าแหน่ง  สหกรณ์จังหวัด………...……….………… 
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ……………….. 



                                                           
              

แผนที่แนบท้ำยค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์  
รูปที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราส่วน 1 :  
ทิศเหนือ      ยาวประมาณ…………..….....เมตร จด……………………………………….  
ทิศใต้          ยาวประมาณ…………..........เมตร จด……………………………………….  
ทิศตะวันออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….  

         ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด………………………………………. 
 
 

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นค าขอ 
(…………………………………………) 

 
 

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ 
(……………………………….……..….) 

ต าแหน่ง……………………………..…….…….………….. 
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..….. 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………….…….………. 
(………………………………….……...) 

ต าแหน่งสหกรณ์จังหวัด………..….…...…………….…. 
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..… 



แบบ กส. 3/3  
ค ำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 

ที่ดินที่ได้รับเอกสำรสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์ 
( ส ำหรับส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ )  

-----------------------------------------------------  

วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….…….. 
         ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อ……………………..……………………………..……………………………………… 
ตั้งอยู่เลขที่…………………..….ถนน……………………….…………ต าบล/แขวง……………………………….…………… 
อ าเภอ/เขต…………………………………………..……….จังหวัด……………………………………………….……………….  
โดย………………………………………………….……………ต าแหน่ง…………………………………..……………………….….  
ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงชื่อในค าขอแทน มีหน่วยงานตั้งอยู่เลขที่……………………………………………… 

ถนน……………………………..ต าบล………………………………..……อ าเภอ…………….…………..…………………..…..  

จังหวัด………………………………………..………..โทร………………………………………………………….…………………..  

            ขอยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อ านวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์................................. 
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้  
          ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์  
เพ่ือ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
ประเภทเอกสารสิทธิ์......... ......................... เลขที่................ ...........ออก ณ วันที่.............................  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน...................................... ....................................................(ระบุชื่อ-นามสกุล) 
ภายในเขตนิคมสหกรณ์…………….…….……….… หมู่ที่.............................. ต าบล…….…………………………. 
อ าเภอ………………………..……………………………..……… จังหวัด…………………..…………………………...…….…… 
จ านวนเนื้อที่….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ      ยาวประมาณ………………..…เมตร  จด……………………………..………………… 

ทิศใต้          ยาวประมาณ……….............เมตร จด……………….……………………………….  

ทิศตะวันออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด………………………………................... 

ทิศตะวันตก   ยาวประมาณ……………..……เมตร จด………………………………................... 

ข้อ 2. ในการยื่นค าขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ออกไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย  

         ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว  ข้าพเจ้าจะใช้ที่ดินตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอใช้เท่านั้น และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ  และจะการด าเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มลภาวะ และสิ่งปลูกสร้างถาวรต้องไม่กระทบต่อทางน้ าไหลอันจะก่อให้เกิดอุทกภัย
แกส่มาชิกนิคมสหกรณ์ และราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณข้างเคียง 

 

/ข้อ 4. พร้อมกับ.... 



 
 
บันทึกกำรตรวจสอบ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
1. หลักฐานต่าง ๆ………………………………………………………………………….................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สภาพที่ดินหรือพื้นที่………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. ราคาที่ดินขณะท าการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ละ......................................................บาท 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
4. อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………….……………...……..  
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………..….…  
5. ข้อพิจารณา………………………………………………………………………………………………………………………..…...  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(ลงชื่อ)………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ 
(………………………….……………..) 

ต าแหน่ง…………………………………….………….…… 
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..………….. 

 
(ลงชื่อ)………………………...……………… 

(…..……………………….……………) 
ต าแหน่ง  สหกรณ์จังหวัด………...……….………… 

วันที่………เดือน………………….………พ.ศ……………….. 

 

 - 2 - 

ข้อ 4. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้  
1. รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต  
2. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต  
3. แผนผังสิ่งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต   
    พร้อมระบุจ านวนเนื้อที่ของสิ่งก่อสร้าง 
4. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

                   5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงชื่อแทน 
                       ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
                   6. รายงานการประชุมการขอเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (ถ้ามี) 

7. ส าเนาหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
                   8. อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน…………………………………………………..…… 
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                      (ลงชื่อ)………………………...……………..ผู้อนุญาต 
                            (……………………………………..….) 



    

แผนที่แนบท้ำยค ำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์  
รูปที่ดิน 
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