
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรบัฝำกจำกสมำชกิและกลุม่เกษตรกรอืน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พระรำชกฤษฎกีำวำ่ดว้ยกลุม่เกษตรกร พ.ศ.2547 มำตรำ 10 (6) (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) ก ำหนดให ้

กลุม่เกษตรกรรับเงนิประเภทออมทรัพยห์รอืประเภทประจ ำจำกสมำชกิหรอืกลุม่เกษตรกรอืน่ได ้ตำมระเบยีบของกลุม่เกษตรกรที่

ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบยีนสหกรณ์ ดงันัน้ กลุม่เกษตรกรทีป่ระสงคจ์ะขอควำมเห็นชอบกำรถอืใชร้ะเบยีบ มขีัน้ตอนและ

วธิปีฏบิตั ิดงันี้ 

 

 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรมมีตกิ ำหนดระเบยีบของกลุม่เกษตรกร 

 กลุม่เกษตรกรจัดท ำเอกสำรเพือ่ประกอบขอควำมเห็นชอบกำรถอืใชร้ะเบยีบ 

 กลุม่เกษตรกรรำยงำนขอถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรับฝำกจำกสมำชกิและกลุม่เกษตรกรอืน่ โดยยืน่เอกสำรทีส่ ำนักงำน

สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 หรอืส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัทีส่ ำนักงำนกลุม่เกษตรกรตัง้อยู่ 

 

 

หมำยเหต ุ: 1. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพจิำรณำไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงบนัทกึควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ ้

ยืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูรั้บค ำขอจะด ำเนนิกำร

คนืค ำขอและเอกสำรประกอบพจิำรณำ 

 

        2. พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไมพ่จิำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอ

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        3. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบไุวใ้น

คูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        4. ทัง้นีจ้ะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำและก ำหนดวนัท ำสญัญำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันับแตท่ีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก  เลขที ่ ข1-333  ถนนสนัคู
เมอืง  ต ำบลนครนำยก  อ ำเภอเมอืง  จังหวดันครนำยก  
รหัสไปรษณีย ์ 26000  โทรศพัท ์ 037-312557  โทรสำร  037-

312557  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์:  
cpd_nakhonnayok@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ค ำขอถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรับฝำก จำกสมำชกิและกลุม่

เกษตรกรอืน่พรอ้มเอกสำรหลกัฐำน และเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ
ควำมถกูตอ้งของขอ้ควำมและเอกสำร 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวดันครนำยก 

 

2) กำรพจิำรณำ 
- พจิำรณำวเิครำะหร์ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรับฝำกจำกสมำชกิ และ

3 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวดันครนำยก 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

กลุม่เกษตรกร เป็นไปตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรด ำเนนิกำร 
ขอ้บงัคับสหกรณ์ และกฎหมำย 

- จัดท ำเอกสำรเพือ่เสนออนุมัตลิงนำม 
 

(หมำยเหต:ุ -)  

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นำยทะเบยีนสหกรณ์ลงนำมและเจำ้หนำ้ทีส่ ำนักงำนสหกรณ์

จังหวดั /ส ำนักงำนสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พืน้ที ่1 
หรอื พืน้ที ่2 ออกเอกสำรถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรับฝำกจำก

สมำชกิและกลุม่เกษตรกรอืน่ 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวดันครนำยก 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอถอืใชร้ะเบยีบหรอืแกไ้ขระเบยีบ 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนนิกำร ซึง่มมีตใินเรือ่ง

ดงักลำ่ว 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

ระเบยีบทีส่หกรณ์ขอถอืใชห้รอืแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เมือ่นำยทะเบยีนสหกรณ์เห็นขอบกำรถอืใชแ้ลว้ จะจัดสง่

ฉบับจรงิคนืสหกรณ์และจะเก็บคูฉ่บับไว)้ 

- 

4) 

 

ขอ้ควำมและเหตผุลในกำรแกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบ (แบบ ท.ข. 3) 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีแกไ้ขเพิม่เตมิบำงขอ้เทำ่นัน้จงึจะใชป้ระกอบ) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผูย้ ืน่ค ำขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่ค ำขอไม่สำมำรถยืน่ค ำขอทีห่น่วยงำนไดด้ว้ย
ตนเอง) 

- 

6) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูรั้บมอบอ ำนำจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

7) 

 

รำยงำนกำรประชุมคร ัง้ทีม่มีตมิอบอ ำนำจใหผู้แ้ทนยืน่ค ำขอ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอ ำนำจ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวดันครนำยก  เลขที ่ข1-333  ถนนสนัคเูมอืง  ต ำบลนครนำยก  อ ำเภอเมอืง 
จังหวดันครนำยก  รหัสไปรษณีย ์26000  โทรศพัท ์ 037-312557  โทรสำร  037-312557  ไปรษณีย์
อเิล็กทรอนกิส ์: cpd_nakhonnayok@cpd.go.th))  

2) ศนูยป์ระสำนรำชกำร กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หมำยเหต:ุ (เลขที ่12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร  กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์10200 

โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th))  
3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรับฝำกจำกสมำชกิและกลุม่เกษตรกรอืน่  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักนำยทะเบยีนและกฎหมำย กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักนำยทะเบยีนและกฎหมำย 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชกฤษฎกีำ วำ่ดว้ยกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2547  
  

2)ค ำสัง่นำยทะเบยีนสหกรณ์ เรือ่งมอบหมำยใหร้องนำยทะเบยีนสหกรณ์ปฏบิตักิำรแทนนำยทะเบยีนสหกรณ์ ใหค้วำม
เห็นชอบระเบยีบกลุม่เกษตรกร วำ่ดว้ยกำรรับฝำกเงนิและเห็นชอบวงเงนิกำรด ำเนนิกจิกำร  
  

3)พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2553  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 0 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรับฝำกจำกสมำชกิและกลุม่เกษตรกรอืน่ 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


