
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรบัฝำกเงนิจำกสมำชกิสหกรณห์รอืสหกรณ์

อืน่หรอืสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนสหกรณจั์งหวัดนครนำยก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

มำตรำ 46(5) แห่งพระรำชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) ก ำหนดใหส้หกรณ์รับ

เงนิฝำกเงนิประเภทออมทรัพยห์รอืประเภทประจ ำจำกสมำชกิหรอืสหกรณ์อืน่หรอืสมำคมฌำปกจิสงเครำะหไ์ดต้ำมระเบยีบของ

สหกรณ์ทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบยีนสหกรณ์ประกอบค ำสั่งนำยทะเบยีนสหกรณ์ที ่131/2555 มอบอ ำนำจใหร้องนำย

ทะเบยีนสหกรณป์ฏบัิตกิำรแทนนำยทะเบยีนสหกรณ์ (http://webhost.cpd.go.th/rlo/prescribe.html) ตอ้งเสนอนำยทะเบยีน

สหกรณ์เพือ่ขอควำมเห็นชอบกำรถอืใชแ้ละเมือ่นำยทะเบยีนสหกรณไ์ดใ้หค้วำมเห็นชอบแลว้จงึจะมผีลบงัคับใชไ้ดดั้งนัน้สหกรณ์

ทีป่ระสงคจ์ะขอควำมเห็นชอบกำรถอืใชร้ะเบยีบมขัีน้ตอนและวธิปีฏบัิตดิังนี ้

 

 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรมมีตกิ ำหนดระเบยีบของสหกรณ์ ซึง่บรรดำระเบยีบวำ่ดว้ยเงนิรับฝำก กรมสง่เสรมิ

สหกรณ์ ไดย้กรำ่งระเบยีบใหเ้ป็นตัวอยำ่งในกำรถอืใช ้(http://webhost.cpd.go.th/rlo/regulation_dl.html) 

 สหกรณ์จัดท ำเอกสำรเพือ่ประกอบขอควำมเห็นชอบกำรถอืใชร้ะเบยีบของสหกรณ ์

 สหกรณ์รวบรวมเอกสำรและรำยงำนขอควำมเห็นชอบกำรถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรับฝำกเงนิจำกสมำชกิสหกรณ์หรอื

สหกรณ์อืน่หรอืสมำคมฌำปนกจิสงเครำะหโ์ดยยืน่เอกสำรทีส่ ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัหรอืส ำนักงำนสง่เสรมิสหกรณ์

กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่1 หรอืพืน้ที ่2 ทีส่ ำนักงำนสหกรณ์นัน้ตัง้อยู ่

 

 

 

 

หมำยเหตุ : 1. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพจิำรณำไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ผูร้บัค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงบนัทกึควำมบกพรอ่งและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนรว่มกันพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ ้

ยืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำร

คนืค ำขอและเอกสำรประกอบพจิำรณำ 

 

 2. พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไมพ่จิำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 3. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่ือจะเร ิม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่ือ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำและก ำหนดวันท ำสญัญำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแตท่ีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครนำยก เลขที ่ข1-333  ถนนสนัคู
เมอืง ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมอืง จังหวัดนครนำยก 
รหัสไปรษณยี์ 26000  โทรศพัท ์037-312557 โทรสำร 037-
312557  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_nakhonnayok@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:03 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วันท ำกำร 



 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ค ำขอถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรับฝำกเงนิจำกสมำชกิสหกรณ์
หรอืสหกรณ์อืน่หรอืสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห ์พรอ้มเอกสำร
หลักฐำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดนครนำยก 

 

2) กำรพจิำรณำ 
- พจิำรณำและวเิครำะหร์ะเบยีบของสหกรณ์เป็นไปตำมมตทิี่
ประชมุคณะกรรมกำรด ำเนนิกำร ขอ้บังคับสหกรณ์ ค ำแนะน ำนำย
ทะเบยีนสหกรณ์ และกฎหมำย 

- จัดท ำเอกสำรเพื่อเสนออนมัุตลิงนำม 
 
(หมำยเหต:ุ -)  

3 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดนครนำยก 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นำยทะเบยีนสหกรณ์ลงนำมและออกเอกสำรกำรถอืใชร้ะเบยีบวำ่
ดว้ยกำรรับฝำกเงนิจำกสมำชกิสหกรณ์หรอืสหกรณ์อืน่หรอื
สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห ์

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดนครนำยก 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรบัฝำกเงนิ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ
ระเบยีบวำ่ดว้ยกำรรบัฝำกเงนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรด ำเนนิกำร ซึง่มมีตใินเรือ่ง
ดงักลำ่วแลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

ระเบยีบทีส่หกรณ์ขอถอืใชห้รอืแกไ้ขเพิม่เตมิ 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เมือ่นำยทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบกำรถอืใชแ้ลว้ จะจัดสง่
ฉบับจรงิคนืสหกรณ์ และจะเกบ็คูฉ่บบัไว)้ 

- 

4) 
 

ขอ้ควำมและเหตผุลในกำรแกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบ (แบบ ท.ข.3) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคบับำงขอ้) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจของผูย้ ืน่ค ำขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีผูย้ืน่ค ำขอไม่สำมำรถมำยืน่ค ำขอทีห่นว่ยงำนได ้
ดว้ยตนเอง) 

- 

6) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ของผูรั้บมอบอ ำนำจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

7) 
 

รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรคร ัง้ท ีม่มีตมิอบ
อ ำนำจใหผู้แ้ทนสหกรณ์ยืน่ค ำขอ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอ ำนำจ) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไม่มคีำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครนำยก 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนสหกรณจั์งหวัดนครนำยก เลขที ่ข1-333  ถนนสนัคเูมือง ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนครนำยก รหัสไปรษณยี์ 26000 โทรศพัท ์037-312557  โทรสำร 037-312557  ไปรษณยี์อเิล็กทรอนกิส ์
: cpd_nakhonnayok@cpd.go.th))  

2) ศนูยป์ระสำนรำชกำร กรมสง่เสรมิสหกรณ ์
(หมำยเหต:ุ (เลขที ่12  ถนนกรงุเกษม  แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร  กรงุเทพมหำนคร รหัสไปรษณยี์ 10200  
โทรศพัท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th))  

3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) คูม่อืกำรก ำหนดระเบยีบของสหกรณ ์
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรับฝำกเงนิจำกสมำชกิสหกรณ์หรอืสหกรณ์อืน่หรอืสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห ์ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักนำยทะเบยีนและกฎหมำย กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ส ำนักนำยทะเบยีนและกฎหมำย 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหนว่ยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกำศนำยทะเบยีนสหกรณ์ เรือ่ง ก ำหนดอัตรำดอกเบีย้เงนิรับฝำกของสหกรณ ์ 
  
2)พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2553  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมสง่เสรมิสหกรณ์ เรือ่ง กำรก ำหนดระยะเวลำแลว้เสร็จของงำน 

พ.ศ. 2553 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 6.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรถอืใชร้ะเบยีบวำ่ดว้ยกำรรับฝำกเงนิจำกสมำชกิสหกรณ์หรอืสหกรณ์อืน่หรอืสมำคมฌำปนกจิ

สงเครำะห ์
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนยก์ลำงขอ้มูลคู่มอืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: 12/02/2559 


