
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรก ำหนดวงเงินด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครนำยก   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กำรด ำเนินกำรของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กำรร่วมทุนในกำรประกอบกิจกำรกับกลุ่มเกษตรกรอ่ืน กำรให้กู้ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่ำ ให้เช่ำซ้ือ 
โอนรับจ ำนอง หรือรับจ ำน ำซ่ึงทรัพย์สินแก่สมำชิกหรือของสมำชิก จัดให้ได้มำ ซ้ือถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่ำ เช่ำซ้ือ 
รับโอนสิทธิกำรเช่ำ หรือสิทธิกำรเช่ำซ้ือ จ ำนองหรือจ ำน ำ ขำยหรือจ ำหน่ำยด้วยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพย์สินน้ัน จะต้องจ ำกัดอยู่ในวงเงินที่ นำย
ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดเห็นชอบตำมมำตรำ 10 วรรคท้ำยแห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) ประกอบค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำยให้รองนำยทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติกำร
แทนนำยทะเบียนสหกรณ์ให้ควำมเห็นชอบระเบียบกลุ่มเกษตรกรว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินและเห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำรมีขั้นตอนดังน้ี 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำก ำหนดวงเงินซ่ึงกลุ่มเกษตรกรอำจกู้ยืมส ำหรับปีหน่ึง ๆ เพื่อน ำเสนอที่ประชุมใหญ่ 
 ที่ประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรพิจำรณำก ำหนดวงเงินซ่ึงกลุ่มเกษตรกรอำจกู้ยืมส ำหรับปีหน่ึง ๆ ไว้ตำมที่จ ำเป็นและสมควรแก่กำร
ด ำเนินงำน 
 เม่ือที่ประชุมใหญ่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้เสนอนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดเห็นชอบ 
 แต่ถ้ำที่ประชุมใหญ่ยังไม่ได้ก ำหนดหรือนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดยังไม่ได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงินซ่ึงกลุ่มเกษตรกร
อำจกู้ยืมส ำหรับปีหน่ึงก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส ำหรับปีก่อนไปพลำง 
 
หมำยเหตุ :  1. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะน้ันผู้รับค ำ
ขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ 
       2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องน้ันเรียบร้อยแล้ว 
     3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
           4. ทั้งน้ีจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและก ำหนดวันท ำสัญญำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่ที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
 
 ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานท่ีให้บริการ 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนคนำยก  เลขที่  ข1-333  ถนนสันคูเมือง  
ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก รหัสไปรษณีย์ 26000  
โทรศัพท์  037-312557  โทรสำร  037-312557  ไปรษณียื
อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_nakhonnayok@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นค ำขอก ำหนดวงเงินด ำเนินกิจกำรพร้อมเอกสำร และเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อควำมและเอกสำร 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
นครนำยก 
 

2) กำรพิจำรณำ 
- พิจำรณำวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้กำรก ำหนดวงเงินด ำเนินกิจกำรของ
กลุ่มเกษตรกร 
- จัดท ำเอกสำรเพื่อเสนอสหกรณ์จังหวัด /ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2 พิจำรณำลง
นำม  
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
นครนำยก 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัดพิจำรณำลงนำมและ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด /ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2 ด ำเนินกำรออกเอกสำรกำร
ก ำหนดวงเงินด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกร 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
นครนำยก 
 

 
 
 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 
 

ค ำขอถือใช้วงเงินกู้ยืม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ที่มีมติในเรื่องดังกล่ำว 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

รำยงำนกิจกำรประจ ำปีกลุ่มเกษตรกร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 
 

งบทดลองวันสิ้นเดือนก่อนประชุมใหญ่ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

แผนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ ์
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ย่ืนค ำขอ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีผู้ยื่นค ำขอไม่สำมำรถยื่นค ำขอที่หน่วยงำนได้ด้วยตนเอง) 

- 

7) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของผู้รับมอบอ ำนำจเพื่อใช้ประกอบหนังสือมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

8) 
 

รำยงำนกำรประชุมครั้งที่มีมติมอบอ ำนำจให้ผู้แทนย่ืนค ำขอ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในประกอบหนังสือมอบอ ำนำจ) 

- 

 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครนำยก 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครนำยก เลขที่ ข1-333 ถนนสันคูเมือง ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมือง จังหวัด
นครนำยก รหัสไปรษณีย์ 26000  โทรศัพท์  037-312557  โทรสำร 037-312557  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
cpd_nakhonnayok@cpd.go.th))  

2) ศูนย์ประสำนรำชกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร  กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10200 
โทรศัพท์ 0 2281 3095, 0 2281 1900 
www.cpd.go.th) 
 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
 

ชื่อกระบวนงำน: กำรก ำหนดวงเงินด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกร  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนที่เชื่อมโยงหลำยหน่วยงำน 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  
1)พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547  
  

2)ค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมอบหมำยให้รองนำยทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติกำรแทนนำยทะเบียนสหกรณ์ ให้ควำมเห็นชอบระเบียบ
กลุ่มเกษตรกร ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินและเห็นชอบวงเงินกำรด ำเนินกิจกำร  
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: 0 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรก ำหนดวงเงินด ำเนินกิจกำรของกลุ่มเกษตรกร 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 03/11/2558 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


