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ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์
พ.ศ. 2561
โดยที่ เห็ น เป็ น การสมควรแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ กิ จ การของนิ ค ม ตลอดจน
การปกครองนิคม และกิจการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของนิคม ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ในปั จจุ บั น และเพื่ อ ให้ ก ารจั ด นิ ค มสหกรณ์ เป็ น ไปตามความมุ่ งหมายของ
ทางราชการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8
มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18
มาตรา 34 วรรคสอง มาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ. 2511 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงกาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการนิคมสหกรณ์
พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกรมสหกรณ์ที่ดิน ว่าด้วยการปกครองนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2513
(2) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้สมาชิก
นิ คมสหกรณ์ เข้ า ท าประโยชน์ ในที่ ดิ น ของนิ ค มสหกรณ์ แ ละการออกหนั งสื อ แสดงการท าประโยชน์
พ.ศ. 2535
(3) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเรื่องประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
สมาชิกนิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2544
(4) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบารุงสหกรณ์สาหรับ
การเข้าหาประโยชน์หรือกระทาการอื่นใดภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์ พ.ศ. 2556
(5) ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์
พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
“กอง” หมายความว่า กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
“ผู้อานวยการกอง” หมายความว่า ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
“สหกรณ์จังหวัด” หมายความว่า สหกรณ์จังหวัดที่สานักงานนิคมสหกรณ์ตั้งอยู่
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“ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์” หมายความว่า ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ที่จัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
“การเกษตร” หมายความว่า การทานา ทาสวน ทาไร่ เลี้ยงสัตว์ ประมง และให้หมายความ
รวมถึงการทานาเกลือด้วย รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์
“นิคมสหกรณ์” หมายความว่า นิคมสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 7
แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ หรือตามกฎหมายอื่น
“กิจการของนิคมสหกรณ์” หมายความว่า การใด ๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกนิคมและส่วนรวม
รวมถึงเพื่อประโยชน์ของกิจการสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์
“สมาชิกนิคมสหกรณ์” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์
ภายใต้บังคับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
“สหกรณ์นิคม” หมายความว่า สหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม ที่จัดตั้งขึ้นภายในเขตนิคมสหกรณ์
“สมาชิกสหกรณ์” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์นิคม
“เงิน รายได้ นิ ค มสหกรณ์ ” หมายความว่า เงิน ค่ าบ ารุงนิ ค มที่ เรีย กเก็ บ ตามมาตรา 16
แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 รวมทั้งเงินบริจาคที่นิคมสหกรณ์ได้รับ
“กสน.3” หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
“กสน.5” หมายความว่า หนังสือแสดงการทาประโยชน์
หมวด ๑
การกากับ ดูแล พื้นทีน่ ิคมสหกรณ์
ข้อ 5 สหกรณ์ จั งหวั ด มี อ านาจหน้ าที่ ในการก ากั บ ควบคุ ม ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ
ในเขตนิคมสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่ าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ภายในพื้นที่จังหวัด
ที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 6 ผู้อานวยการนิ คมสหกรณ์ มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ พื้นที่นิคมสหกรณ์ ตลอดจน
การจัด การทรัพ ย์สิน ผลประโยชน์ ต่าง ๆ รวมทั้ งก ากับ การใช้ป ระโยชน์ ในที่ ดิน ของนิ คมสหกรณ์
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดนิคมสหกรณ์
ในกรณีที่ไม่มีผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สหกรณ์จังหวัด
มอบหมายให้ข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใดภายในจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อน
ข้อ 7 ให้ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ จัดทาทะเบียนหรือบัญชีควบคุมพื้นที่สาธารณประโยชน์
พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์ พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสหกรณ์ พื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ตามมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ให้เป็น

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ปัจจุบัน โดยจัดทาตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ และรายงานให้อธิบดีทราบทุกปี ภายใน 30 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ 8 ให้ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์แจ้งผู้ไม่มีสิทธิครอบครองหรืออาศัยในที่ดินภายในพื้นที่
นิคมสหกรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายทราบและให้ออกไปเสียจากนิคมสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคาบอกกล่าว อันจะเป็นการเสียหายต่อการจัดนิคมสหกรณ์และให้มีอานาจร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนแทนอธิบดี เพื่อดาเนินคดีอาญากับผู้บุกรุกที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์แล้วรายงาน
สหกรณ์จังหวัดเพื่อรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ
ข้อ 9 ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์เป็นผู้เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปในการจัด
นิคมสหกรณ์รวมทั้งเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ และรายได้อื่นตลอดจนปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์
และคาสั่งที่เกี่ยวกับการเงินตามที่อธิบดีกาหนด
การเก็บเงินเพื่อช่วยทุนที่รฐั บาลได้ลงไปในการจัดนิคมสหกรณ์ให้เก็บในอัตราไร่ละ 200 บาท
ข้อ 10 สหกรณ์จังหวัดมีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือถึงหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ส่วนราชการอื่นใด ที่มีอานาจอนุมัติ อนุญาตให้ดาเนินการใด ๆ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ในเขตจังหวัด
ที่นิคมสหกรณ์ตั้งอยู่ ทราบถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการทาการเกษตร ต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีก่อนถึงแม้ว่าที่ดินนั้นจะเป็นเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วก็ตาม
การดาเนินการตามวรรคแรก ต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้ง
ทาประกาศติดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด สานักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการนิคมสหกรณ์
ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสานักงานสหกรณ์นิคมด้วย
ข้อ 11 ผู้ใดมิได้ปฏิบัติตามระเบียบคาแนะนา คาตักเตือนของผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ให้
ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ดาเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนและรายงานให้สหกรณ์จังหวัด เพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
หมวด ๒
การจัดที่ดนิ นิคมสหกรณ์
ข้อ 12 บุคคลที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเองหรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอต่อการครองชีพ
ให้ สมัครขอเข้าเป็น สมาชิกนิ คมสหกรณ์ ต่อผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ ณ ที่ทาการนิคมสหกรณ์ นั้ น
(ตามที่นิคมสหกรณ์กาหนดสถานที่)
การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง ดาเนินการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข้อ 13 การประชุมคัดเลือกสมาชิกนิคมสหกรณ์ ให้ประธานกรรมการคัดเลือก เป็นผู้เรียก
ประชุม โดยมีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้กรรมการทุกท่านทราบ
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ข้อ 14 ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 15 ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกมีสิทธิ์ออกเสียงได้ท่านละหนึ่งเสียง หากกรรมการ
มีความเห็นแตกต่างจากมติ ต้องบันทึกเหตุผลประกอบความเห็นด้วยทุกครั้ง
ข้อ 16 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 17 การคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ให้ประธาน
คณะกรรมการคัด เลือ กประกาศผลการคั ด เลือก ณ ที่ท าการของนิคมสหกรณ์ และที่ว่าการอาเภอ
แห่งท้องที่นั้น แล้วให้ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์รายงานผลพร้อมแนบสาเนารายงานการประชุมคัดเลือก
และสาเนาประกาศผลการคัดเลือกต่อสหกรณ์จังหวัดเพื่อรายงานอธิบดีทราบ
ข้อ 18 ผู้อานวยการนิ คมสหกรณ์ แจ้งให้ส มาชิกนิ คมสหกรณ์ ผู้ได้รับคัด เลือกรวมตัวกั น
ขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยเร็ว
กรณีที่มีสหกรณ์นิคมอยู่แล้ว ให้ผู้ได้รับคัดเลือกสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นิคมนั้น
ข้อ 19 ให้ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ ดาเนินการทาแผนผังจัดแบ่งที่ดินสาหรับสมาชิกนิคมสหกรณ์
ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ นิ คมแล้ว และให้ สมาชิกนิคมสหกรณ์ ขออนุญ าตเข้าทาประโยชน์ในที่ดินของ
นิคมสหกรณ์ตามแบบกาหนดท้ายระเบียบนี้ โดยเร็ว
ข้อ 20 การรายงานขอออก กสน.3 ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) สาเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
(4) หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแก้ไข คานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล หรืออื่น
ข้อ 21 ให้กองมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการขอออก กสน.3 แล้วนาเสนอความเห็นต่ออธิบดี
เพื่อพิจารณาออก กสน.3 ตามแบบที่อธิบดีกาหนด
ข้อ 22 เมื่อผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ได้รับแจ้งผลการออก กสน.3 แล้ว ต้องแจ้งผลการอนุญาต
ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์รายนั้นทราบเป็นหนังสือและให้มารับ กสน.3 ณ ที่ทาการนิคมสหกรณ์โดยเร็ว
ข้อ 23 ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ต้องจัดทาทะเบียนคุม กสน.3 ตามแบบที่อธิบดีกาหนด
ข้อ 24 สหกรณ์จังหวัดมีอานาจพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ซึ่งได้รับ กสน.3 แล้ว
แต่ยังไม่ได้รับ กสน.5 ออกไปจากพื้นที่นิคมสหกรณ์โดยมีเหตุอันควร
ข้อ 25 เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับ กสน.3 แต่ยังไม่ได้รับ กสน.5 มีเหตุให้พ้นจากนิคม
ให้ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ดาเนินการ ดังนี้
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(1) กรณีต้องไปจากนิคมสหกรณ์เกินหกเดือน ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1.1) สมาชิกนิ คมสหกรณ์ ไปจากนิคมสหกรณ์ โดยไม่ได้รับ อนุญ าต ให้แจ้งเตือนเป็ น
หนังสือให้สมาชิกผู้นั้นทราบและดาเนินการให้ถูกต้อง
(1.2) สมาชิกไปจากนิคมสหกรณ์เกินกว่าหกเดือนโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งสมาชิก
นิคมสหกรณ์ผู้นั้นทราบเป็นหนังสือถึงการสิ้นสุดแห่งการอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
โดยแจ้งไปยังที่อยู่ของสมาชิกรายนั้น ๆ ที่ปรากฏในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์
(1.3) รายงานผลตาม (1.2) ให้อธิบดีพิจารณา ยกเลิกการอนุญาตฯ
(1.4) ประกาศแจ้งยกเลิกการอนุญาตฯ ติดไว้ ณ ที่ทาการนิคมสหกรณ์และที่ว่าการอาเภอ
แห่งท้องที่นั้น
(2) สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับ กสน.3 แต่ยังไม่ได้รับ กสน.5 หากมีความประสงค์สละสิทธิ์
การเข้าทาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวให้ดาเนินการ ดังนี้
(2.1) สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ นั้นแจ้งความประสงค์สละสิทธิ์การเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน
เป็นหนังสือต่อผู้อานวยการนิคมสหกรณ์
(2.2) ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์รายงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อเสนออธิบดีพิจารณายกเลิก
กสน.3 แปลงที่ดินดังกล่าว
(2.3) เมื่อได้ยกเลิกตามข้อ (2.2) แล้ว ให้ถือว่าเป็นที่ดิน แปลงว่าง เพื่อดาเนินการ
ตามข้อ ๑3 ต่อไป
(2.4) ปิดประกาศยกเลิก ณ ที่ทาการนิคมสหกรณ์และที่ว่าการอาเภอแห่งท้องที่นั้น
ข้อ 26 หากสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับ กสน.3 และยังไม่มีสิทธิได้รับ กสน.5 ได้ถึงแก่กรรม
ให้ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ดาเนินการตามข้อ 12
เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ตามวรรคแรกแล้วให้ผู้อานวยการ
นิคมสหกรณ์รายงานอธิบดีเพื่ออนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
โดยผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์จะต้องอยู่ในลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ทายาทโดยธรรมของสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ได้รับ กสน.3
(2) ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตาม (1) ให้ดาเนินการตามข้อ 12
การรายงานตามวรรคสอง ให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) บัญชีเครือญาติ
(2) กสน.3 ของสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม
(3) สาเนามรณบัตร
ข้อ 27 เมื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์รายใดได้ปฏิบัติครบถ้วนตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 แล้ว ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ต้องแจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์
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รายนั้น ยื่นคาขอออกหนังสือแสดงการทาประโยชน์ กสน.5 ตามแบบที่อธิบดี กาหนด โดยแนบเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้
(1) กสน.3 ที่ปรากฏรายชื่อสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ได้รับอนุญาต
(2) รูปแปลงที่ดิน
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน
(5) หลักฐานการเปลี่ยนแปลงแก้ไข คานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าว ให้เสนอสหกรณ์จังหวัดเพื่อรายงานเสนอต่ออธิบดี
ข้อ 28 กองมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานตามข้อ 27 และพิจารณาเสนออธิบดีเพื่อพิจารณา
ออก กสน.5 ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์เป็นราย ๆ ไป
ข้อ 29 เมื่อผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ได้รับแจ้งผลการออก กสน.5 ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์
รายใดแล้ว ต้องแจ้งให้สมาชิกนิคมสหกรณ์รายนั้นทราบเป็นหนังสือเพื่อให้มารับ กสน.5 ณ ที่ทาการ
นิคมสหกรณ์โดยเร็ว
ข้อ 30 ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ต้องจัดทาทะเบียนคุมการออก กสน.5 ตามแบบที่อธิบดี
กาหนด
ข้อ 31 สมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้มีสิทธิได้รับ กสน.5 หรือได้รับ กสน.5 แล้ว ได้ถึงแก่กรรม
แต่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) กรณีสมาชิกนิคมสหกรณ์ได้รับ กสน.5 แล้ว สามารถนาไปออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน
เพื่ อ การครองชี พ พ.ศ. 2511 ในกรณี ที่ ส มาชิ ก นิ ค มสหกรณ์ ผู้ นั้ น เสี ย ชี วิ ต ให้ ท ายาทสมาชิ ก
นิคมสหกรณ์ผู้นั้นดาเนินการขอออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป
(2) กรณีที่สมาชิกนิคมผู้มีสิทธิได้รับ กสน.5 ได้ถึงแก่กรรม โดยได้ปฏิบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับ กสน.5 แต่ยังไม่ได้รับ กสน.5 สิทธิดังกล่าวจึงมีอยู่ก่อนถึงแก่กรรมซึ่งเป็นมรดกของผู้ถึงแก่กรรม
ให้พิจารณาคัดเลือกทายาทโดยธรรมให้เข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์แทนและเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ในที่ดินแทนแล้ว ให้ดาเนินการขอออก กสน.5 ได้
หมวด ๓
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ในเขตนิคมสหกรณ์
ข้อ 32 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์
หรือกระทาการอื่นใดภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งวั ตถุประสงค์ใด ให้ยื่นคาขอต่อ
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ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ ตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ รายงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อนาเสนออธิบดี
เพื่อพิจารณาคาขออนุญาต
การขออนุญาตตามวรรคแรก ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม
อาชีพการเกษตร และอื่น ๆ
ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) นิติบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
(2) นิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
(3) บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล ต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของวรรคสาม ได้ แ ก่ การขออนุ ญ าตสร้ า งวั ด
สานั กสงฆ์ห รือสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับยื่นคาขอตามความใน
วรรคแรก โดยผู้ยื่นคาขออนุญาตต้ องมิใช่พระหรือนักบวชตามแต่ละศาสนา และต้องมีภูมิลาเนาอยู่ใน
ประเทศไทย
ข้อ 33 การพิจารณาอนุญาต ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ในเขตนิคมสหกรณ์ ดังนี้
(1) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ระดับจังหวัด
ประกอบด้วย สหกรณ์ จังหวัด ที่รับผิด ชอบในพื้นที่นั้น ๆ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่น
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง อีกไม่เกิน 4 คน เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการทาการเกษตรระดับกรม
(2) เมื่อกอง ได้รับรายงานตาม (1) ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ระดับกรม ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งอธิบดีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 8 คน มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
เสนอความเห็นต่ออธิบดี
เมื่ออธิบดีได้อนุญาตแล้ว ผู้อานวยการกองดาเนินการตามข้อ 38 รวมทั้งแจ้งผลการอนุญาต
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในที่ดินนอกเหนือจากการทาการเกษตร ต่อผู้ขออนุญาต
ข้อ 34 การหาประโยชน์จากทรัพยากรภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ผู้อานวยการนิค มสหกรณ์
ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประมู ล โดยเรี ย กเก็ บ ค่ า บ ารุง นิ ค มสหกรณ์ ในอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ต ามประกาศของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อ 35 การอนุญาตให้ สมาชิกหรือบุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ในที่ดินภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์
ในกรณีปกติกาหนดให้อนุญาตไม่เกินคราวละ 5 ปี เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอันสมควร อธิบดีอาจพิจารณา
อนุญาตให้ใช้เกินกว่า 5 ปี ก็ได้ แต่ไม่เกินคราวละ 30 ปี

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทั้งนี้ การขออนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่อธิบดีกาหนด
ข้อ 36 หากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ตามข้อ 33 ไม่ได้ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์
ที่ขอใช้ถือ ว่าสิ้น สุด การอนุ ญ าต โดยให้ ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ ดาเนินการรายงานสหกรณ์ จังหวัด
เพื่อเสนอต่ออธิบดียกเลิกการอนุญาต
ข้อ 37 อัตราค่าบารุงนิคมสหกรณ์ การใช้ที่ดินและการใช้ทรัพยากร ให้เป็นไปตามประกาศ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อ 38 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์หรือกระทาการอื่นใดในที่ดิน ทรัพยากรในที่ดินและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ต้องทาหนังสือสัญญาตามแบบที่อธิบดีกาหนด
การชาระค่าบารุงนิคมสหกรณ์ตามที่ได้รับอนุญาต ให้ชาระทั้งหมดคราวเดียวในวันทาสัญญา
จึงจะมีสิทธิเข้าหาประโยชน์หรือกระทาการอื่นใดภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์ได้ เว้นแต่สัญญาการอนุญาต
เกินกว่า 5 ปี ให้ชาระเป็นงวด ทุก ๆ 5 ปี
หมวด ๔
การเงินและการจัดการทรัพย์สินของนิคมสหกรณ์
ข้อ 39 ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้นิคมสหกรณ์ ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 8 คน ซึ่งอธิบดีแต่งตัง้
มีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน โครงการ การขอกู้ยืม และจ่ายขาดเงินรายได้นิคมสหกรณ์ และ
เรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี
ข้อ 40 ให้ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ เปิดบัญชีเงินรายได้นิคมสหกรณ์ไว้ที่ธนาคาร เรียกว่า
“บัญชีเงินรายได้นิคมสหกรณ์........” โดยแยกตามบัญชีของแต่ละนิคมสหกรณ์
การถอนเงินตามวรรคแรก จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากอธิบดี
ข้อ 41 เมื่อผู้อานวยการนิคมสหกรณ์ได้รับเงินรายได้นิคมสหกรณ์ให้ออกใบเสร็จรับเงินของ
ทางราชการไว้เป็นหลักฐาน และให้นาเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีตามข้อ 40 ภายในวันที่ได้รับเงิน หรือ
อย่างช้าภายในวันทาการถัดไป
ข้อ 42 การใช้จ่ายเงินรายได้นิคมสหกรณ์ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อนทุกครั้งหลักฐาน
การจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ 43 เงินรายได้นิคมสหกรณ์ใดให้ใช้ได้เฉพาะ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของนิคมสหกรณ์นั้น
รวมทั้งให้สหกรณ์นิคมกู้ยืม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนด
ข้อ 44 ให้ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์จัดทาบัญชีการรับจ่ายเงินรายได้นิคมสหกรณ์ ไว้เป็น
หลักฐานพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ทุกขณะ และจัดทารายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้นิคมสหกรณ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๗ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การยื น ยั น ยอดหนี้ การสอบทานหนี้ และการเร่ ง รั ด หนี้ ส่ ง ให้ อ ธิ บ ดี ทุ ก เดื อ นภายในวั น ที่ 7
ของเดือนถัดไป แบบบัญชีและแบบรายงานให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนด
ข้อ 45 ให้ กองจัดทาบัญ ชี ตามหลักบัญชีคู่ เพื่อใช้บันทึกรายการการเงินอันจะแสดงผล
การดาเนินงานและฐานะการเงินของเงินรายได้นิคมสหกรณ์ที่เป็นอยู่ตามจริง
การปิดบัญชีตามวรรคแรกให้ทาปีละ 1 ครั้ง ตามปีงบประมาณ และจัดทางบการเงินโดยมี
บัญชีรายได้ - รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ รายงานให้อธิบดี เพื่อทราบ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ 46 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน
และการบัญชีของเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้อธิบดีทราบอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
บทเฉพาะกาล
ข้อ 47 การใดที่ได้ดาเนินการตามประกาศ คาสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามระเบียบที่ถูก
ยกเลิกตามข้อ ๓ ให้ใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 48 การขออนุ ญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ที่ได้มีผู้ยื่นคาขอไว้ก่อนระเบียบนี้
ใช้บังคับแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้
ข้อ 49 การเก็ บ เงิ น ค่ า ช่ ว ยทุ น รั ฐ บาล ที่ เรี ย กเก็ บ ไว้ แ ล้ ว ก่ อ นระเบี ย บนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ให้ใช้อัตราเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

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

ลำดับที่
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

16
17
18

19
20

สถำนที่ / สภำพพื้นที่

แปลงที่ดินเลขที่
1

ระวำงที่ดินเลขที่

แผนผังลงวันที่
5036 II 4492

จำนวนเนื้อที่
13 พ.ย. 56

วันที่อนุญำตใช้

หมำยเหตุ

กสน.1
คำขออนุญำตเข้ำทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
เขียนที่…………………………………….
วันที่…………เดือน……….…………พ.ศ………………
ข้าพเจ้า………….................….………….………เลขประจาตัวประชาชน...............................................
อายุ…….…..ปี เชื้อชาติ…...………สัญชาติ…………………..…………..ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่………….หมู่ที่…...….
ตาบล……...............…..…..……อาเภอ……....................…....……จังหวัด..............................................……
เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ ….…………………..……..………จังหวัด………………………………………………………….
ผ่านการคัดเลือกเมื่อวันที่....................................................ลาดับที่....................................... ...............
และเป็นสมาชิกสหกรณ์นคิ ม……………............……….….……จากัด กลุ่มที่………....................…..…………….…
ข้า พเจ้า ได้ค รอบครองทาประโยชน์ที ่ดิน ของนิค มสหกรณ์ ………………………….…………..…
จังหวัด………………………..………………………….….ที่ดินระวางที่ …………….………………….….……………….
แผนผังจัดแบ่งที่ดินลงวันที่ ……………..……….เดือน………………พ.ศ……….….. แปลงเลขที่..……………...….
ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่………. ตาบล………………….…… อาเภอ……………....……….. จังหวัด……………………….…….
โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ยาว ………..….
เมตร จด……………...…
ทิศใต้
ยาว ……..…….
เมตร จด……….……….
ทิศตะวันออก ยาว ……..…….
เมตร จด………..………
ทิศตะวันตก ยาว ……..…….
เมตร จด………………..
เนื้อที่ประมาณ……..……..ไร่………….งาน…………..ตารางวา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ขออนุญาต
(.………………………………..)
……………..……...…….………พยาน
(……………………….………)
…………..……..……….………พยาน
(…………………….………..)
………………………….………พยาน
(…………………….………..)
………………………….………พยาน
(…………………….………..)

กสน.2
บันทึกถ้อยคำสมำชิก
เขียนที่..................................................
วันที่........................เดือน....................................พ.ศ. ...........................
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................................อายุ..........................ปี
อยู่บ้านเลขที่......................หมูท่ .่ี ..........................ตาบล..................................อาเภอ...............................
จังหวัด.............................................เป็นสมาชิกสหกรณ์..................................................................จากัด
จังหวัด.............................สังกัดกลุม่ ที่................. และเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์.......................................
ตามประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ ประเภท................ลาดับที่...............................
ลงวันที.่ ...................................... ได้ครอบครองทีด่ นิ ตามระวางที.่ ............................................................
ที่ดินแปลงเลขที่............................................แผนผังลงวันที่......................................................................
ขอให้ถ้อยคาด้วยความจริงดังต่อไปนี้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าถ้อยคาดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่ อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)...........................................................................ผูใ้ ห้ถ้อยคา
(...................................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................................พยาน
(...................................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................................พยาน / ผู้บนั ทึก
(...................................................................)

แบบคำขออนุญำตตำมมำตรำ 9, 14 , 15
คำขออนุญำตใช้ที่ดิ นภำยในเขตนิค มสหกรณ์ (มำตรำ 15)
1. สำหรับบุ คคลธรรมดำ

ใช้แบบ กส. 1/1

2. สำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ

ใช้แบบ กส. 1/2

3. สำหรับส่วนรำชกำรหรื อรัฐวิสำหกิจ

ใช้แบบ กส. 1/3

(หำกคำขอเป็นกิจกำรนอกภำคเกษตรต้องมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ระดับจังหวัด)
คำขออนุญำตเข้ำหำประโยชน์ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ (มำตรำ 14)
1. สำหรับบุ คคลธรรมดำ

ใช้แบบ กส. 2/1

2. สำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ

ใช้แบบ กส. 2/2

3. สำหรับส่วนรำชกำรหรื อรัฐวิสำหกิจ

ใช้แบบ กส. 2/3

(หำกคำขอเป็นกิจกำรนอกภำคเกษตรต้องมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ระดับจังหวัด)
คำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ที่ดินที่ได้รั บเอกสำรสิทธิ์ภำยในเขตนิค มสหกรณ์ (มำตรำ 9)
1. สำหรับบุ คคลธรรมดำ

ใช้แบบ กส. 3/1

2. สำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ

ใช้แบบ กส. 3/2

3. สำหรับส่วนรำชกำรหรื อรัฐวิสำหกิจ

ใช้แบบ กส. 3/3

(หำกคำขอเป็นกิจกำรนอกภำคเกษตรต้องมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ระดับจังหวัด)

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

แบบ กส. 1/1
คำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิค มสหกรณ์
( สำหรับบุคคลธรรมดำ )
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………...
วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….……..
ข้าพเจ้ า…………………………..……………..…………อายุ……….……..ปี สั ญชาติ … …………………………..
อาชีพ …………………………..…….มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ …………….………...ซอย……..………….…………………
ถนน……………………………………หมู่ที่………………………….ตาบล/แขวง…………………..…………………...……….
อาเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………………….………โทร……………….……………………..
ขอยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อานวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์...............................
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ ามีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อ ……………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…
มีกาหนดเวลา……………..ปี ภายในเขตนิคมสหกรณ์ ………………………….………….……หมู่ที่………………..……
ตาบล…….………………………….อาเภอ………………….………………….จังหวัด ……………….….……………….………
จานวนเนื้อที่ ….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………...............
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ………………....เมตร จด………………………………………..……..
ข้อ 2. ในการยื่นคาขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นาหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นาพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้ าได้รับ อนุ ญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว ข้าพเจ้ารับรองว่า จะทา
หนังสือสัญญาตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด และจัดหลักประกันสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
ภายใน 15 วัน นั บจากวันที่ได้รับ แจ้ งจากเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นให้ ถือว่าข้าพเจ้าสละสิ ทธิ์ในการขอใช้ที่ดิน
ภายในเขตนิคมสหกรณ์ตามคาขอ และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการเก็ บ เงิ น ค่ า บารุ ง นิ ค มสหกรณ์ สาหรั บ การเข้ า หาประโยชน์ ห รื อ กระทาการ
อื่นใดภายในเขตนิ คม สหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
และตามเงื่อนไขที่ร ะบุ ไว้ ในหนังสื ออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ

/ข้อ 4. พร้อมกับ..

-2ข้อ 4. พร้ อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลั กฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้
1. รายละเอีย ดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต
2. แผนที่สั งเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
3. แผนผั งสิ่ งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
พร้ อมระบุจานวนเนื้ อที่ของสิ่งก่อสร้าง
4. สาเนาบั ตรประจาตัว ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
5. หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ครบถ้วน (ถ้ามี )
6. ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ขณะทาการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
7. อื่นๆ ตามวัตถุป ระสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน …………………………………………………..……
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้ยื่นคาขอ
(……………………………………..….)
บันทึกกำรตรวจสอบ (สำหรับเจ้ำ หน้ำ ที่ )
1. หลักฐานต่าง ๆ………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สภาพที่ดิน หรื อพื้นที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
3. ราคาที่ดินขณะทาการขออนุ ญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ล ะ......................................................บาท
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
4. อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………..….…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…
5. ข้อพิจ ารณา………………………………………………………………………………………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
(ลงชื่อ )………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ
(………………………….……………..)
ตาแหน่ง …………………………………….………….……
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..…………..
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(ลงชื่อ )………………………...………………
(…..……………………….……………)
ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัด ………...……….…………
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ………………..

แผนที่แนบท้ำ ยคำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์
รูปที่ดิน

มาตราส่ว น 1 :
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด……………………………………….

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

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ
(……………………………….……..….)
ตาแหน่ง ……………………………..…….…….…………..
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..…..

(ลงชื่อ )……………………………….…….……….
(………………………………….……...)
ตาแหน่งสหกรณ์จังหวัด ………..….…...…………….….
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..…

แบบ กส. 1/2
คำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิค มสหกรณ์
( สำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรื อรัฐ วิสำหกิจ )
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………...
วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….……..
ข้าพเจ้ า…………………………………………..………………….…โดยกรรมการผู้จัดการ/หุ้ นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอานาจผู กพัน ……………………………………………………………...….…ตามหนังสื อรับรองของสานักทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทเลขที่ … …………………..…………ลงวันที่………...เดือน………………….……………พ.ศ…….………….
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ …………….…..ซอย.......................…..……………ถนน……………………………………
หมู่ที่…………………ตาบล/แขวง………………….…………………..…อาเภอ/เขต……………….…….……….…………..
จั งหวัด ………………………………โทร……………………………...…....เอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุ ค คลและ
เป็นผู้ มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายคาขอนี้
ขอยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อานวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์...............................
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ ามีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อ ……………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
มีกาหนดเวลา……………..ปี ภายในเขตนิคมสหกรณ์ ………………………….………………หมู่ที่………………………
ตาบล…….………………………….อาเภอ……………………………….จังหวัด……………….………………………….………
จานวนเนื้อที่ ….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………................
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ………………....เมตร จด…………………………………….…..……..
ข้อ 2. ในการยื่นคาขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นาหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นาพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้ าได้รับ อนุ ญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว ข้าพเจ้ารับรองว่า จะทา
หนังสือสัญญาตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด และจัดหลักประกันสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
ภายใน 15 วัน นั บจากวันที่ได้รับ แจ้ งจากเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นให้ ถือว่าข้าพเจ้าสละสิ ทธิ์ในการขอใช้ที่ดิน
ภายในเขตนิคมสหกรณ์ตามคาขอ และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการเก็ บ เงิ น ค่ า บารุ ง นิ ค มสหกรณ์ สาหรั บ การเข้ า หาประโยชน์ ห รื อ กระทาการ
อื่นใดภายในเขตนิ คม สหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
และตามเงื่อนไขที่ร ะบุ ไว้ ในหนังสื ออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ
/ข้อ 4. พร้อมกับ...

-2ข้อ 4. ในการยื่นคาขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นาหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นาพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 5. พร้ อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลั กฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้
1. รายละเอีย ดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต
2. แผนที่สั งเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
3. แผนผั งสิ่ งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
พร้ อมระบุจานวนเนื้ อที่ของสิ่งก่อสร้าง
4. สาเนาหรื อหนังสื อรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการ
จดทะเบีย นวัตถุป ระสงค์ และผู้ มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ ขออนุญาต (ซึ่งรับรองให้ ไม่เกิน 3 เดือน)
5. สาเนาทะเบียนหรือสานักงานที่ทาการของนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนา
6. หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ครบถ้วน (ถ้ามี )
7. สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลและ/หรือตัวแทน
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ (สาหรับสหกรณ์ )
9. ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ขณะทาการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
10. อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน ……………………………………………………
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้ยื่นคาขอ
(……………………………………..….)
บันทึกกำรตรวจสอบ (สำหรับเจ้ำ หน้ำ ที่ )
1. หลักฐานต่าง ๆ………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สภาพที่ดิน หรื อพื้นที่ ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ราคาที่ดินขณะทาการขออนุ ญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ล ะ............................................บาท
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
4. อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………….…….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….…
5. ข้อพิจ ารณา……………………………………………………………………………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ )………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ
(………………………….……………..)
ตาแหน่ง …………………………………….………….……
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..…………..
(ลงชื่อ )………………………...………………
(…..……………………….……………)
ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัด ………...……….…………
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ………………..

แผนที่แนบท้ำ ยคำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิค มสหกรณ์
รูปที่ดิน

มาตราส่ว น 1 :
ทิศเหนื อ ยาวประมาณ…………..….....เมตร จด……………………………………….
ทิศใต้
ยาวประมาณ…………..........เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด……………………………………….

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นคาขอ
(…………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ
(……………………………….……..….)
ตาแหน่ง ……………………………..…….…….…………..
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..…..
(ลงชื่อ )……………………………….…….……….
(………………………………….……...)
ตาแหน่งสหกรณ์จังหวัด ………..….…...…………….….
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..…

แบบ กส. 1/3
คำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิค มสหกรณ์
( สำหรับส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ )
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………...
วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….……..
ส่ว นราชการ/รัฐวิส าหกิจ ชื่อ……………………..……………………………..…………………………………………
ตั้งอยู่ เลขที่… ………………..….ถนน………………………….…………ตาบล/แขวง………………………………..……………
อาเภอ/เขต…………………………………………..……….จังหวัด……………………………………………….….……………….
โดย………………………………………………….……………ตาแหน่ง……………………………………..……………………….….
ซึ่งได้รับ มอบหมายให้เป็นผู้ ลงชื่อในคาขอแทน มีหน่วยงานตั้งอยู่เลขที่ …………………………………………………
ถนน……………………………..ตาบล………………………………..……อาเภอ…………….…………..……………………..…..
จังหวัด………………………………………..………..โทร………………………………………………………………………………..
ขอยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อานวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์...............................
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ส่วนราชการ/รัฐวิส าหกิจ ชื่อ................................................. ......................................
มีความประสงค์จ ะขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อ ………………………………………………………..…………………………….…
มีกาหนดเวลา……………..ปี ภายในเขตนิคมสหกรณ์ ………………………….………………หมู่ที่……………..…………
ตาบล…….………………………….อาเภอ……………………………….จังหวัด……………….………………………..….………
จานวนเนื้อที่ ….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………...................
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ………………....เมตร จด…………………………………………….……..
ข้อ 2. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาขออนุญาต ผู้ยื่นคาขอ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จะเป็นผู้นาพนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมายและ
จะเป็นผู้อานวยความสะดวกแก่พนั กงานเจ้าหน้าที่ที่ออกไปตรวจสอบ
ข้อ 3. เมื่อ ข้า พเจ้า ได้รับ อนุญ าตให้ใช้ที่ดิน ภายในเขตนิค มสหกรณ์แ ล้ว จะทาหนังสือ สัญ ญาตาม
แบบที ่ก รมส่ง เสริม สหกรณ์ก าหนด และจัด หลัก ประกัน สัญ ญาให้แ ล้ว เสร็จ ส่ว นราชการ/รัฐ วิส าหกิจ
ชื่อ ..........................................................จะทาหนัง สือ สัญ ญาตามแบบที่ก รมส่ง เสริม สหกรณ์กาหนด
และจะปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบารุงนิคมสหกรณ์
สาหรับ การเข้าหาประโยชน์ห รือกระทาการอื่น ใดภายในเขตนิคม สหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระราชบัญ ญัติ
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ
/ข้อ 4. พร้อมกับ...

-2ข้อ 4. พร้ อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลั กฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้
1. รายละเอีย ดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต
2. แผนที่สั งเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
3. แผนผั งสิ่ งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
พร้ อมระบุจานวนเนื้ อที่ของสิ่งก่อสร้าง
4. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทนส่ว นราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5. สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงชื่อแทน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6. รายงานการประชุมให้มีวาระการขออนุญาตใช้ที่ดิน และมติให้ขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
พร้ อมรับ รองสาเนา (ถ้ามี)
7. ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ขณะทาการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
8. อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน …………………………………………………..……
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้ยื่นคาขอ
(……………………………………..….)
บันทึกกำรตรวจสอบ (สำหรับเจ้ำ หน้ำ ที่ )
1. หลักฐานต่าง ๆ………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สภาพที่ดิน หรื อพื้นที่ ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ราคาที่ดินขณะทาการขออนุ ญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ล ะ............................................บาท
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
4. อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………….…….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….…
5. ข้อพิจ ารณา……………………………………………………………………………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ )………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ
(………………………….……………..)
ตาแหน่ง …………………………………….………….……
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..…………..
(ลงชื่อ )………………………...………………
(…..……………………….……………)
ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัด ………...……….…………
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ………………..

แผนที่แนบท้ำ ยคำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิค มสหกรณ์
รูปที่ดิน

มาตราส่ว น 1 :
ทิศเหนื อ ยาวประมาณ…………..….....เมตร จด……………………………………….
ทิศใต้
ยาวประมาณ…………..........เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด……………………………………….

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นคาขอ
(…………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ
(……………………………….……..….)
ตาแหน่ง ……………………………..…….…….…………..
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..…..
(ลงชื่อ )……………………………….…….……….
(………………………………….……...)
ตาแหน่งสหกรณ์จังหวัด ………..….…...…………….….
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..…

แบบ กส. 2/1
คำขออนุญำตเข้ำหำประโยชน์ภำยในเขตนิคมสหกรณ์
( สำหรับบุคคลธรรมดำ )
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………...
วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….……..
ข้าพเจ้ า…………………………..……………..…………อายุ……….……..ปี สั ญชาติ … …………………………..
อาชีพ …………………………..…….มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ …………….………...ซอย……..………….…………………
ถนน……………………………………หมู่ที่………………………….ตาบล/แขวง…………………..…………………...……….
อาเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………………….………โทร……………….……………………..
ขอยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อานวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์...............................
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ทรัพยากรในที่ดิน/ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
มีกาหนดเวลา.......................................เดือน/ปี ภายในเขตนิคมสหกรณ์ ………………….…..………………
หมู่ที่……………..……ตาบล…….………………….….………….....……….อาเภอ…………..……………..………………….
จังหวัด……….……….…..……………………….… จานวน…………………………………………..…ลูกบาศก์เมตร/กิโลกรัม
จานวนเนื้อที่ ….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………...............
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ………………....เมตร จด………………………………………..……..
ข้อ 2. ในการยื่นคาขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นาหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นาพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้ าได้รับ อนุ ญาตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว ข้าพเจ้ารับรองว่า จะทา
หนังสือสัญญาตามแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด และจัดหลักประกันสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
ภายใน 15 วัน นั บจากวันที่ได้รับ แจ้ งจากเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นให้ ถือว่าข้าพเจ้าสละสิ ทธิ์ในการขอใช้ที่ดิน
ภายในเขตนิคมสหกรณ์ตามคาขอ และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการเก็ บ เงิ น ค่ า บารุ ง นิ ค มสหกรณ์ สาหรั บ การเข้ า หาประโยชน์ ห รื อ กระทาการ
อื่นใดภายในเขตนิ คมสหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
และตามเงื่อนไขที่ร ะบุ ไว้ ในหนังสื ออนุญาตให้ถูกต้องทุกประการ
/ข้อ 4. พร้อมกับ ….

-2ข้อ 4. พร้ อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลั กฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้
1. รายละเอีย ดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต
2. แผนที่สั งเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
3. สาเนาบั ตรประจาตัว ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ขออนุญาตใช้ทรัพยากรอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้ยื่นคาขอ
(……………………………………..….)
บันทึกกำรตรวจสอบ (สำหรับเจ้ำ หน้ำ ที่ )
1. หลักฐานต่าง ๆ………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สภาพที่ดิน หรื อพื้นที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
3. ราคาที่ดินขณะทาการขออนุ ญาตใช้ประโยชน์ ในที่ดิน ไร่ล ะ......................................................บาท
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
4. อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………..….…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…
5. ข้อพิจ ารณา………………………………………………………………………………………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
(ลงชื่อ )………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ
(………………………….……………..)
ตาแหน่ง …………………………………….………….……
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..…………..
(ลงชื่อ )………………………...………………
(…..……………………….……………)
ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัด ………...……….…………
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ………………..

แผนที่แนบท้ำ ยคำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์
รูปที่ดิน

มาตราส่ว น 1 :
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด……………………………………….

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

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ
(……………………………….……..….)
ตาแหน่ง ……………………………..…….…….…………..
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..…..

(ลงชื่อ )……………………………….…….……….
(………………………………….……...)
ตาแหน่งสหกรณ์จังหวัด ………..….…...…………….….
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..…

แบบ กส. 2/2
คำขออนุญำตเข้ำหำประโยชน์ภำยในเขตนิคมสหกรณ์
( สำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ )
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………...
วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….……..
ข้ำพเจ้ ำ…………………………..…………………………....…………โดยกรรมกำรผู้จัดกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร
ผู้มีอำนำจผูกพัน……………………………………..……………………………..…ตำมหนังสือรับรองของสำนักงำนทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทเลขที่…………………………………ลงวันที่……………...เดือน…………………….……..พ.ศ……………….….….
สำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่…………..ซอย…………………ถนน…………………หมู่ท…ี่ ………ตำบล/แขวง……..……………
อำเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………………….………โทร……………….……………………..
เอกสำรแสดงฐำนะกำรเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลตำมที่แนบท้ำยคำขอนี้
ขอยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่ำน ผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำนิคมสหกรณ์...............................
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อควำมต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขออนุญำตใช้ทรัพยำกรในที่ดิน/ทรัพยำกรอื่นๆ เพื่อ......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
มีกำหนดเวลำ.......................................เดือน/ปี ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ ………………….…..………………
หมู่ที่……………..……ตำบล…….………………….….………….....……….อำเภอ…………..……………..………………….
จังหวัด……….……….…..……………………….… จำนวน…………………………………………..…ลูกบำศก์เมตร/กิโลกรัม
จำนวนเนื้อที่ ….…….……….ไร่……………….งำน…………….ตำรำงวำ โดยมีอำณำเขตดังนี้
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยำวประมำณ……………..……เมตร จด…………………………………...............
ทิศตะวัน ตก ยำวประมำณ………………....เมตร จด………………………………………..……..
ข้อ 2. ในกำรยื่นคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำรับรองจะเป็นผู้นำหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ ตำมวัน เวลำ ที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย
ข้อ 3. เมื่อข้ำพเจ้ ำได้รับ อนุ ญำตให้ใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำ จะทำ
หนังสือสัญญำตำมแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด และจัดหลักประกันสัญญำให้แล้วเสร็จ ภำยใน 15 วัน
ภำยใน 15 วัน นั บจำกวันที่ได้รับ แจ้ งจำกเจ้ำหน้ำที่ มิฉะนั้นให้ ถือว่ำข้ำพเจ้ำสละสิ ทธิ์ในกำรขอใช้ที่ดิน
ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ตำมคำขอ และข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รำกำรเก็ บ เงิ น ค่ ำ บำรุ ง นิ ค มสหกรณ์ สำหรั บ กำรเข้ ำ หำประโยชน์ ห รื อ กระทำกำร
อื่นใดภำยในเขตนิ คมสหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระรำชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อกำรครองชีพ พ.ศ. 2511
และตำมเงื่อนไขที่ร ะบุ ไว้ ในหนังสื ออนุญำตให้ถูกต้องทุกประกำร
/ข้อ 4. พร้อมกับ ….

-2ข้อ 4. พร้ อมกับคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลั กฐำนต่ำง ๆ มำด้วยดังนี้
1. รำยละเอีย ดของแผนงำนหรือโครงกำรที่ขออนุญำต
2. แผนที่สั งเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญำต
3. สำเนำหนังสือรับรองของสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงกำรจดทะเบียน
วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต (ซึ่งรับรองให้ไม่เกิน 3 เดือน)
4. สำเนำบัตรประจำตัว ประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนผู้มีอำนำจลงชื่อแทน
นิติบุคคลและ/หรือตัวแทน
5. หนังสือมอบอำนำจติดอำกรแสตมป์ครบถ้วน (ถ้ำมี )
6. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร (สำหรับสหกรณ์)
7. เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ตำมที่ขออนุญำตใช้ทรัพยำกรอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้ยื่นคำขอ
(……………………………………..….)
บันทึกกำรตรวจสอบ (สำหรับเจ้ำ หน้ำ ที่ )
1. หลักฐำนต่ำง ๆ………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สภำพที่ดิน หรื อพื้นที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
3. รำคำที่ดินขณะทำกำรขออนุ ญำตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ล ะ......................................................บำท
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
4. อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………..….…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…
5. ข้อพิจ ำรณำ………………………………………………………………………………………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
(ลงชื่อ )………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ
(………………………….……………..)
ตำแหน่ง …………………………………….………….……
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..…………..
(ลงชื่อ )………………………...………………
(…..……………………….……………)
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัด ………...……….…………
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ………………..

แผนที่แนบท้ำ ยคำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิค มสหกรณ์
รูปที่ดิน

มำตรำส่ว น 1 :
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยำวประมำณ…………..……..เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ตก ยำวประมำณ…..……………..เมตร จด……………………………………….

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

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ
(……………………………….……..….)
ตำแหน่ง ……………………………..…….…….…………..
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..…..

(ลงชื่อ )……………………………….…….……….
(………………………………….……...)
ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด ………..….…...…………….….
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..…

แบบ กส. 2/3
คำขออนุญำตเข้ำหำประโยชน์ภำยในเขตนิคมสหกรณ์
( สำหรับส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ )
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………...
วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….……..
ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ชื่อ……………………………………………………………………………………………….….
ตั้งอยู่เลขที่…………………….…..….ถนน……………………………..………….ตำบล/แขวง………………………………..……...
อำเภอ/เขต………………………………………..……………………..จังหวัด…………………………….…………………………….…
โดย………………………………………………………..……..ตำแหน่ง……………………………………….………………………….….
ซึ่งได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ลงชื่อในคำขอแทน มีหน่วยงำนตั้งอยู่เลขที่……………………………………..………….…..
ถนน………………………..…………………..ตำบล……………..…………………………..อำเภอ………………………………….…..
จังหวัด…………………………………………..………โทร……………….……………………..
ขอยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่ำน ผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำนิคมสหกรณ์...............................
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อควำมต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขออนุญำตใช้ทรัพยำกรในที่ดิน/ทรัพยำกรอื่นๆ เพื่อ......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
มีกำหนดเวลำ.......................................เดือน/ปี ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ ………………….…..………………
หมู่ที่……………..……ตำบล…….………………….….………….....……….อำเภอ…………..……………..………………….
จังหวัด……….……….…..……………………….… จำนวน…………………………………………..…ลูกบำศก์เมตร/กิโลกรัม
จำนวนเนื้อที่ ….…….……….ไร่……………….งำน…………….ตำรำงวำ โดยมีอำณำเขตดังนี้
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยำวประมำณ……………..……เมตร จด…………………………………...............
ทิศตะวัน ตก ยำวประมำณ………………....เมตร จด………………………………………..……..
ข้อ 2. ในกำรยื่นคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำรับรองจะเป็นผู้นำหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ ตำมวัน เวลำ ที่เจ้ำหน้ำที่นัดหมำย
ข้อ 3. เมื่อข้ำพเจ้ ำได้รับ อนุ ญำตให้ใช้ที่ดินภำยในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำ จะทำ
หนังสือสัญญำตำมแบบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด และจัดหลักประกันสัญญำให้แล้วเสร็จ ภำยใน 15 วัน
ภำยใน 15 วัน นั บจำกวันที่ได้รับ แจ้ งจำกเจ้ำหน้ำที่ มิฉะนั้นให้ ถือว่ำข้ำพเจ้ำสละสิ ทธิ์ในกำรขอใช้ที่ดิน
ภำยในเขตนิคมสหกรณ์ตำมคำขอ และข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
หลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รำกำรเก็ บ เงิ น ค่ ำ บำรุ ง นิ ค มสหกรณ์ สำหรั บ กำรเข้ ำ หำประโยชน์ ห รื อ กระทำกำร
อื่นใดภำยในเขตนิ คมสหกรณ์ พ.ศ. 2556 พระรำชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อกำรครองชีพ พ.ศ. 2511
และตำมเงื่อนไขที่ร ะบุ ไว้ ในหนังสื ออนุญำตให้ถูกต้องทุกประกำร
/ข้อ 4. พร้อมกับ ….

-2ข้อ 4. พร้ อมกับคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลั กฐำนต่ำง ๆ มำด้วยดังนี้
1. รำยละเอีย ดของแผนงำนหรือโครงกำรที่ขออนุญำต
2. แผนที่สั งเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญำต
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอำนำจลงชื่อแทน
ส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
4. หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทนส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ
5. รำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตใช้ทรัพยำกรในเขตนิคมสหกรณ์ (ถ้ำมี)
6. เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ตำมที่ขออนุญำตใช้ทรัพยำกรอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้ยื่นคำขอ
(……………………………………..….)
บันทึกกำรตรวจสอบ (สำหรับเจ้ำ หน้ำ ที่ )
1. หลักฐำนต่ำง ๆ………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สภำพที่ดิน หรื อพื้นที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
3. รำคำที่ดินขณะทำกำรขออนุ ญำตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ล ะ......................................................บำท
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
4. อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………..….…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…
5. ข้อพิจ ำรณำ………………………………………………………………………………………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
(ลงชื่อ )………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ
(………………………….……………..)
ตำแหน่ง …………………………………….………….……
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..…………..
(ลงชื่อ )………………………...………………
(…..……………………….……………)
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัด ………...……….…………
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ………………..

แผนที่แนบท้ำ ยคำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิค มสหกรณ์
รูปที่ดิน

มำตรำส่ว น 1 :
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยำวประมำณ…………..……..เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ตก ยำวประมำณ…..……………..เมตร จด……………………………………….

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

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ
(……………………………….……..….)
ตำแหน่ง ……………………………..…….…….…………..
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..…..

(ลงชื่อ )……………………………….…….……….
(………………………………….……...)
ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด ………..….…...…………….….
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..…

แบบ กส. 3/1
คำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ที่ดิน ที่ได้รั บเอกสำรสิทธิ์ ภำยในเขตนิค มสหกรณ์
( สำหรับบุคคลธรรมดำ )
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………...
วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….……..
ข้าพเจ้ า…………………………..……………..…………อายุ……….……..ปี สั ญชาติ… …………………………..
อาชีพ …………………………..…….มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ …………….………...ซอย……..………….…………………
ถนน……………………………………หมู่ที่………………………….ตาบล/แขวง…………………..…………………...……….
อาเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………………………….………โทร……………….……………………..
ขอยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อานวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์...............................
จังหวัด…………………………………..………….ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์
เพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
ประเภทเอกสารสิทธิ์ ................................ เลขที่............................ออก ณ วันที่...............................
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน................................................................................ .........(ระบุชื่อ-นามสกุล )
ภายในเขตนิคมสหกรณ์ …………….…….……….… หมู่ที่.............................. ตาบล…….………………………….
อาเภอ………………………..……………………………..……… จังหวัด…………………..…………………………..…….……
จานวนเนื้อที่ ….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………...............
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ………………....เมตร จด………………………………………..……..
ข้อ 2. ในการยื่นคาขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นาหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นาพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขอ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
ข้อ 3. เมื่อ ข้า พเจ้า ได้รับ อนุญ าตให้ เปลี่ย นแปลงวัต ถุป ระสงค์ก ารใช้ที่ดิน ที่ไ ด้รับ เอกสารสิท ธิ์
ใช้ที่ดิน ภายในเขตนิค มสหกรณ์แ ล้ว ข้าพเจ้า จะใช้ที่ดิน ตามวัตถุประสงค์ที่ขอใช้เท่านั้น และข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ตามเงื่อ นไขที่ร ะบุไว้ในหนังสืออนุญ าต
ให้ถูก ต้อ งทุก ประการ และจะการดาเนิน การโดยไม่ส่ง ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มลภาวะ
และสิ่งปลูกสร้างถาวรต้องไม่กระทบต่อทางน้าไหลอันจะก่อให้เกิดอุทกภัยแก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ และราษฎรที่อยู่อาศัย
บริเวณข้างเคียง

/ข้อ 4. พร้อมกับ....

-2ข้อ 4. พร้ อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลั กฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้
1. รายละเอีย ดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต
2. แผนที่สั งเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
3. แผนผั งสิ่ งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
พร้ อมระบุจานวนเนื้ อที่ของสิ่งก่อสร้าง
4. สาเนาบั ตรประจาตัว ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
5. สาเนาหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
6. อื่นๆ ตามวัตถุป ระสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน …………………………………………………..……
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้ยื่นคาขอ
(……………………………………..….)
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้อนุญาต
(……………………………………..….)
บันทึกกำรตรวจสอบ (สำหรับเจ้ำ หน้ำ ที่ )
1. หลักฐานต่าง ๆ……………………………………………………………………….................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สภาพที่ดิน หรื อพื้นที่ ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
3. ราคาที่ดินขณะทาการขออนุ ญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ล ะ.....................................................บาท
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
4. อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………………………………..….…….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…
5. ข้อพิจ ารณา……………………………………………………………………………………………………………………..…...
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
(ลงชื่อ )………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ
(………………………….……………..)
ตาแหน่ง …………………………………….………….……
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..…………..
(ลงชื่อ )………………………...………………
(…..……………………….……………)
ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัด ………...……….…………
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ………………..

แผนที่แนบท้ำ ยคำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิค มสหกรณ์
รูปที่ดิน

มาตราส่ว น 1 :
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด……………………………………….

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นคาขอ
(…………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ
(……………………………….……..….)
ตาแหน่ง ……………………………..…….…….…………..
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..…..
(ลงชื่อ )……………………………….…….……….
(………………………………….……...)
ตาแหน่งสหกรณ์จังหวัด ………..….…...…………….….
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..…

แบบ กส. 3/2
คำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ที่ดิน ที่ได้รั บเอกสำรสิทธิ์ในเขตนิค มสหกรณ์
( สำหรับนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรื อรัฐ วิสำหกิจ )
----------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………...
วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….……..
ข้าพเจ้ า…………………………………………..………………….…โดยกรรมการผู้จัดการ/หุ้ นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอานาจผู กพัน ……………………………………………………………...….…ตามหนังสื อรับรองของสานักทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทเลขที่ … …………………..…………ลงวันที่………...เดือน………………….……………พ.ศ…….………….
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ …………….…..ซอย.......................…..……………ถนน……………………………………
หมู่ที่…………………ตาบล/แขวง………………….…………………..…อาเภอ/เขต……………….…….……….…………..
จั งหวัด ………………………………โทร……………………………...…....เอกสารแสดงฐานะการเป็นนิติบุ ค คลและ
เป็นผู้ มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบท้ายคาขอนี้
ขอยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อานวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์...............................
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์
เพื่อ………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
ประเภทเอกสารสิทธิ์.................................... เลขที่ ............................ออก ณ วันที่...........................
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน.........................................................................................(ระบุชื่อ -นามสกุล )
ภายในเขตนิคมสหกรณ์ …………….…….……….… หมู่ที่.............................. ตาบล…….………………………….
อาเภอ………………………..……………………………..……… จังหวัด…………………..…………………………..…….……
จานวนเนื้อที่ ….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด…………………………………................
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ………………....เมตร จด…………………………………….…..……..
ข้อ 2. ในการยื่นคาขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นาหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นาพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
ข้อ 3. เมื่อ ข้าพเจ้าได้รับ อนุญ าตให้ใช้ที่ดินภายในเขตนิค มสหกรณ์แล้ว ข้าพเจ้าจะใช้ที่ดินตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอใช้เท่านั้น และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ตามเงื่อ นไขที่ร ะบุไว้ในหนังสืออนุญ าตให้ถูกต้องทุก ประการ และจะการดาเนิน การโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มลภาวะ และสิ่งปลูกสร้างถาวรต้องไม่กระทบต่อทางน้าไหลอันจะก่อให้เกิดอุทกภัย
แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ และราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณข้างเคียง
/ข้อ 4. พร้อมกับ...

-2ข้อ 4. พร้ อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลั กฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้
1. รายละเอีย ดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต
2. แผนที่สั งเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
3. แผนผั งสิ่ งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
พร้อมระบุจานวนเนื้อที่ของสิ่ งก่อสร้าง
4. สาเนาหนั งสื อรั บรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (ซึ่งรับรองให้ไม่เกิน 3 เดือน)
5. หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ครบถ้วน (ถ้ามี )
6. สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงชื่อแทน
นิ ติบุ คคลและ/หรือตัวแทน
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ (สาหรับสหกรณ์)
8. สาเนาหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
9. อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน ……………………………………………………
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้ยื่นคาขอ
(……………………………………..….)
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้อนุญาต
(……………………………………..….)
บันทึกกำรตรวจสอบ (สำหรับเจ้ำ หน้ำ ที่ )
1. หลักฐานต่าง ๆ………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สภาพที่ดิน หรื อพื้นที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ราคาที่ดินขณะทาการขออนุ ญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ล ะ......................................................บาท
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
4. อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………….…………..….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…
5. ข้อพิจ ารณา………………………………………………………………………………………………………………………..…...
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
(ลงชื่อ )………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ
(………………………….……………..)
ตาแหน่ง …………………………………….………….……
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..…………..
(ลงชื่อ )………………………...………………
(…..……………………….……………)
ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัด ………...……….…………
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ………………..

แผนที่แนบท้ำ ยคำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิค มสหกรณ์
รูปที่ดิน

มาตราส่ว น 1 :
ทิศเหนื อ ยาวประมาณ…………..….....เมตร จด……………………………………….
ทิศใต้
ยาวประมาณ…………..........เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด……………………………………….

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

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ
(……………………………….……..….)
ตาแหน่ง ……………………………..…….…….…………..
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..…..

(ลงชื่อ )……………………………….…….……….
(………………………………….……...)
ตาแหน่งสหกรณ์จังหวัด ………..….…...…………….….
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..…

แบบ กส. 3/3
คำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ที่ดิน ที่ได้รั บเอกสำรสิทธิ์ในเขตนิค มสหกรณ์
( สำหรับส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ )
----------------------------------------------------วันที่………...เดือน………………..………..พ.ศ……….……..
ส่ว นราชการ/รัฐวิส าหกิจ ชื่อ……………………..……………………………..………………………………………
ตั้งอยู่ เลขที่… ………………..….ถนน……………………….…………ตาบล/แขวง……………………………….……………
อาเภอ/เขต…………………………………………..……….จังหวัด……………………………………………….……………….
โดย………………………………………………….……………ตาแหน่ง…………………………………..……………………….….
ซึ่งได้รับ มอบหมายให้เป็นผู้ ลงชื่อในคาขอแทน มีหน่วยงานตั้งอยู่เลขที่ ………………………………………………
ถนน……………………………..ตาบล………………………………..……อาเภอ…………….…………..…………………..…..
จังหวัด………………………………………..………..โทร………………………………………………………….…………………..
ขอยื่นคาขอต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่าน ผู้อานวยการ/หัวหน้านิคมสหกรณ์.................................
…….….…………………………….จังหวัด…………………………….ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์
เพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
ประเภทเอกสารสิทธิ์.................................. เลขที่...........................ออก ณ วันที่.............................
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน..........................................................................................(ระบุชื่อ-นามสกุล )
ภายในเขตนิคมสหกรณ์ …………….…….……….… หมู่ที่.............................. ตาบล…….………………………….
อาเภอ………………………..……………………………..……… จังหวัด…………………..…………………………...…….……
จานวนเนื้อที่ ….…….……….ไร่……………….งาน…………….ตารางวา โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนื อ

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

ทิศใต้

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

ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด………………………………...................
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ……………..……เมตร จด………………………………...................
ข้อ 2. ในการยื่นคาขอนี้ ข้าพเจ้ารับรองจะเป็นผู้นาหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้นาพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ ตามวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
ข้อ 3. เมื่อ ข้า พเจ้าได้รับ อนุญ าตให้ใช้ที่ดิน ภายในเขตนิคมสหกรณ์แล้ว ข้าพเจ้าจะใช้ที่ดิน ตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอใช้เท่านั้น และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
ตามเงื่อ นไขที่ร ะบุไว้ในหนังสือ อนุญ าตให้ถูกต้อ งทุก ประการ และจะการดาเนิน การโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มลภาวะ และสิ่งปลูกสร้างถาวรต้องไม่กระทบต่อทางน้าไหลอันจะก่อให้เกิดอุทกภัย
แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ และราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณข้างเคียง
/ข้อ 4. พร้อมกับ....

-2ข้อ 4. พร้ อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลั กฐานต่าง ๆ มาด้วยดังนี้
1. รายละเอีย ดของแผนงานหรือโครงการที่ขออนุญาต
2. แผนที่สั งเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
3. แผนผั งสิ่ งก่อสร้างโดยสังเขป แสดงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต
พร้อมระบุจานวนเนื้อที่ของสิ่ งก่อสร้าง
4. หนังสือแสดงว่าเป็ นผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทนส่ว นราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5. สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงชื่อแทน
ส่ว นราชการ/รัฐวิส าหกิจ
6. รายงานการประชุมการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (ถ้ามี)
7. สาเนาหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
8. อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตใช้ที่ดิน …………………………………………………..……
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้ยื่นคาขอ
(……………………………………..….)
(ลงชื่อ )………………………...……………..ผู้อนุญาต
(……………………………………..….)
บันทึกกำรตรวจสอบ (สำหรับเจ้ำ หน้ำ ที่ )
1. หลักฐานต่าง ๆ………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สภาพที่ดิน หรื อพื้นที่ ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ราคาที่ดินขณะทาการขออนุ ญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ไร่ล ะ......................................................บาท
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
4. อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………….……………...……..
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………..….…
5. ข้อพิจ ารณา………………………………………………………………………………………………………………………..…...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(ลงชื่อ )………………………...………………..ผู้ตรวจสอบ
(………………………….……………..)
ตาแหน่ง …………………………………….………….……
วันที่………เดือน………………..…………พ.ศ…..…………..
(ลงชื่อ )………………………...………………
(…..……………………….……………)
ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัด ………...……….…………
วันที่………เดือน………………….………พ.ศ………………..

แผนที่แนบท้ำ ยคำขออนุญำตใช้ที่ดินภำยในเขตนิค มสหกรณ์
รูปที่ดิน

มาตราส่ว น 1 :
ทิศเหนื อ ยาวประมาณ…………..….....เมตร จด……………………………………….
ทิศใต้
ยาวประมาณ…………..........เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ออก ยาวประมาณ…………..……..เมตร จด……………………………………….
ทิศตะวัน ตก ยาวประมาณ…..……………..เมตร จด……………………………………….

ลงชื่อ……………………………………….…ผู้ยื่นคาขอ
(…………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………….ผู้ตรวจสอบ
(……………………………….……..….)
ตาแหน่ง ……………………………..…….…….…………..
วันที่….…เดือน………..…………..พ.ศ……..…..
(ลงชื่อ )……………………………….…….……….
(………………………………….……...)
ตาแหน่งสหกรณ์จังหวัด ………..….…...…………….….
วันที่…….เดือน……………..……..พ.ศ…..…..…

