
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบักลุม่เกษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
การจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับของกลุม่เกษตรกร กําหนดโดยมาตรา 9 แหง่พระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ย กลุม่เกษตรกร 
พ.ศ. 2547 (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) ใหน้ายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดั มอํีานาจรับจด
ทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับ ประกอบกับนายทะเบยีนสหกรณ์มอบอํานาจใหผู้อํ้านวยการสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดั ดงันัน้ กลุม่เกษตรกรที่
ประสงคแ์กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับ มขีัน้ตอนและวธิปีฏบิตัดิงันี ้
 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการดําเนนิการพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัโดยมมีตติามขอ้บงัคบั 
 จัดใหม้กีารประชมุใหญโ่ดยมวีาระการประชมุเรือ่งแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัมตทิีใ่ชต้อ้งไมน่อ้ยกวา่สองในสามของสมาชกิ
ทีม่าประชมุ 
 รายงานขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับ โดยยืน่เอกสารทีส่ํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
พืน้ที ่2 หรอืสํานักงานสหกรณ์จังหวดัทีส่ํานักงานกลุม่เกษตรกรตัง้อยู่ 
 กรณีแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับโดยเปลีย่นชือ่จะตอ้งตรวจสอบชือ่ใหม ่ตอ่สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 หรอืสํานักงานสหกรณ์จังหวดัทีส่หกรณ์นัน้ตัง้อยู่ 
 ถา้การขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับกลุม่เกษตรกรนัน้มเีหตอุนัควรสงสยัวา่เกีย่วกบัการเมอืงหรอืเป็นภัยตอ่
เศรษฐกจิหรอืความมั่นคงของประเทศ หรอืขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกร
ประจําจังหวดัสามารถใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงรายละเอยีด หรอืไมรั่บจดทะเบยีนได ้
 กรณีนายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดัแหง่ทอ้งทีไ่มรั่บจดทะเบยีน ผูย้ืน่คําขอมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่รัฐมนตร ีโดยให ้
ยืน่อทุธรณ์ตอ่นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดัผา่นสํานักงานสหกรณ์ ใหน้ายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวดั
ดําเนนิการสง่คําอทุธรณ์พรอ้มดว้ยคําชีแ้จงไปยังรัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่วนิจิฉัยอทุธรณ์ 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงบนัทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการ
คนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา           2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงาน
จนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วนันับแตท่ีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
 ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก  เลขที ่ข1-333  ถนนสนัคู
เมอืง ตําบลนครนายก  อําเภอเมอืง  จังหวัดนครนายก  
รหัสไปรษณีย ์ 26000  โทรศัพท ์ 037-312557  โทรสาร  037-
312557  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_nakhonnayok@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 12 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่คําขอจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบักลุม่เกษตรกรพรอ้ม
เอกสารหลักฐาน และเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้ความและเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดันครนายก 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
2) การพจิารณา 

- พจิารณาวเิคราะห ์ขอ้บงัคบัของกลุม่เกษตรกรทีข่อจดทะเบยีน
ใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชมุใหญ่ สอดคลอ้งกับหลักเกณฑข์อง
นายทะเบยีนสหกรณ์ คําแนะนําของนายทะเบยีนสหกรณ์ และ
กฎหมาย 
- ตรวจสอบชือ่กลุม่เกษตรกรกรณีมกีารเปลีย่นชือ่ ตรวจสอบ
กรณีขยายแดนดําเนนิงาน 
- ตรวจสอบ และบนัทกึ เลขทะเบยีนขอ้บงัคบั (กรณีกลุม่
เกษตรกรเปลีย่นใชข้อ้บงัคับฉบบัใหม)่ 
- จัดทําเอกสารเพือ่เสนอสหกรณ์จังหวดั /ผูอํ้านวยการสาํนักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอื พืน้ที ่2 ลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนัทําการ สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดันครนายก 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจําจังหวัดลงนาม เจา้หนา้ที่
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั / สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 หรอื พืน้ที ่2 ออกเอกสารรับจด
ทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับกลุม่เกษตรกร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักงานสหกรณ์
จังหวดันครนายก 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอรบัจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบักลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

รายงานการประชุมใหญ ่
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

ขอ้ความและเหตผุลทีข่อจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ 4 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สาํนักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก 

(หมายเหต:ุ (สาํนักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก  เลขที ่ ข1-333  ถนนสนัคเูมอืง  ตําบลนครนายก  อําเภอเมอืง  
จังหวดันครนายก  รหัสไปรษณีย ์ 26000  โทรศพัท ์ 037-312557  โทรสาร  037-312557  ไปรษณีย์
อเิล็กทรอนกิส ์ :  cpd_nakhonnayok@cpd.go.th) 
  



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
2) ศนูยป์ระสานราชการ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10200 
โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 /www.cpd.go.th))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การรับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบักลุม่เกษตรกร  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักนายทะเบยีนและกฎหมาย กรมสง่เสรมิสหกรณ์ สาํนักนายทะเบยีนและกฎหมาย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ยกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2547  
  
2)คําสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ เรือ่งมอบหมายการกํากับ ดแูล แนะนํา สง่เสรมิ กลุม่เกษตรกรในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ให ้
ผูอํ้านวยการสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ พืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 ในฐานะรองนายทะเบยีนสหกรณ์ ปฏบิตักิารแทนนายทะเบยีน
สหกรณ์  
  
3)ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ วา่ดว้ย การกําหนดอํานาจหนา้ทีใ่หเ้กษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบยีนกลุม่
เกษตรกร ประจําจังหวดั พ.ศ.2548  
  
4)พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2553  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: 0 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับกลุม่เกษตรกร 
 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


